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  بسم ا الرمحن الرحيم
  ملخص البحث

ات َ د َ ر ْ ف ُ ِي امل ت َّ   مل تتكرر  ال
 ُ ِ يف الق َ  رآن ِ الك ِ ر   يم

  

 

 يليتَكْم ثحب املَاجِس ةجريلِ دنرليت  
  

 

  حسني حنش سعيد الزهراني
 
٤٢٥٨٠١٦٦  

  

 

 
 

 
 

 
 

  إشراف

 َ َ س َ ع ِ اد ُ  ة ْ األ َ س ِ ت ِ  اذ ُ /الدكتور َ م َّ ح َ م ْ د أ َ ح ريم َ م ُ   د الع
 

 

 



 ١

  .لغة وحنو وصرف:ختصص.قسم الدراسات العليا.حسني حنش سعيد الزهراين:اسم الطالب
  :،وبعدالدين وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إىل يومِحممد نبينا احلمد هللا والصالة والسالم على     

  

مل تتكرر يف القـرآن الكرمي،دراسـة يف األصـل واملعـىن      الَّتي املُفْردات:بني يديك بعنوان الَّذيالبحث فإن        
  .ل، وخامتةوة فصأربعمقدمة،و نوالسياق،وهو عبارة ع

  

فأمها مقدمت:فتحدثت هاختيارِ وأسبابِ،  املوضوعِ فيها عن أمهية ، وخطة هومنهجِ،  البحث ،  ـي الَّ والصـعوباتت 
ها فيهواجهت.  

األولُ ا الفصلُوأم : على مبحثني يشتملُو ، واملعىن فهو عن الكلمة:  
  .والذوات األعالمِ عن أمساِء:األول      
  .واملشتقات واألفعالِ عن املصادرِ:الثاين      
    اتفيهما  عرضتدي املُفْرالَّت الكرميِ مل تتكرر يف القرآن ومل يأت همن مادتيها من كتبِمعانِ ا سواها،وبينت  ةاللُّغ، 

  .والتفسري
الثاين ا الفصلُوأم:على مبحثني ويشتملُ ، واملعاين العامة فهو عن األبنية:  

  :هي ، وفيه مسائل ، الصرفيةُ األبنيةُ:األول      
 ُاألعيان أمساِء أبنية. 
 ُاملصادر أبنية. 
 ُاملشتقات أبنية. 
 التكسريِ مجع معاجل واسم. 
 ُاألفعال أبنية.  

  .عنها الدراسة تكشف الَّتيللمعاين  تبعاً إىل مسائلَ ويقسم ، املفردة عليها الكلمات دارت الَّتي املعاين العامةُ:الثاين    
على أربعة مباحث  ويشتملُ ، التفرد فهو عن أسبابِ:الثالث ا الفصلُوأم:  

 القبائل لبعضِ ما كان لغةً :املبحث األول.  
  ندرة املفردة:املبحث الثاين.  
 املعاين اإلسالمية :املبحث الثالث. 
 املعرب:املبحث الرابع. 

  .ها ملقتضى هذا املقامفيه املفردة،ومطابقت وردت الَّذي املقامِ عن خصوصية ،ويبحثُالسياق:الفصل الرابع
  .إليها،والتوصيات توصلت الَّتي النتائجِ أهم وفيها ذكرت:اخلامتة

  
 
 
 
 



 ٢

Abstract 

Student Name: Hussein Hanash Saeed Al-Zahrani. Department of Graduate Studies. 
Specialization:Language and around and exchange 
Praise be to God, prayer and peace upon our Prophet Muhammad and his family and 
companions and follow the teachings of religion to the day, after 
       The search in your hands entitled: vocabulary that has not been repeated in the Qur'an, 
study the origin and meaning and context, which is an introduction and three chapters and a 
conclusion. 
As for his introduction: I spoke about the importance of the topic and the reasons for his 
choice, and the research plan and approach and the difficulties encountered therein. 
The first chapter: it is the word and meaning, and includes Mbgesin: 
I: the names of the flags and subsidiaries. 
II: sources, actions and derivatives. 
During which the items that were not repeated in the Koran did not come from the other 
article, and demonstrating the true meaning of the written language, and interpretation. 
The second chapter: it is about the buildings and public meanings, and includes Mbgesin: 
I: Morphological structures, in which the issues are: 
• the names of buildings, objects. 
• Buildings sources. 
• buildings derivatives. 
• Collect and the name of the cracker combination. 
• Buildings acts. 
II: the meanings general debate by the single words, divided into issues depending on the 
meanings revealed by the study. 
The third chapter: it is on the causes of exclusivity, and includes Mbgesin: 
I: language, looking in the privacy language that belong to single words, and the issues of: 
• What was the language of some tribes. 
• rare. 
• meanings of Islam. 
• Localized. 
II: primarily, looking for privacy above which there was a single, and timeliness of this 
place. 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

  

ي ف رادخ،وانسل حِصفْأَبِ هلَزنأَ ابٍتكبِ هصخفَدمحا منولسى رلَع اتزجِعاملُ مظَعأَ لَزنالَّذي أَ ِهللا دماحلَ      
ـ م أن يأتوا بآية الكالمِ ،وفنونَفصاحةلا ملكوا ناصيةَ ،حتدى به قوماًالبيان رر،ودالبالغة ررآيه غُ بوا آه،فن مثل
باخليبة حىت ،واخلسران،وبرهان إجيازِه وإطنابِه،وما فيه من حجة أساليبِه،واتساق ه،وإحكامم سالسةُ ألفاظر

  .وبعد)١"(.ىإِنّ لَه لَحالوة وإِنّ عليه لَطَالوة وإِنَّ أَعلَاه لَمثْمر وإِنَّ أَسفَله لَمغدق وإِنه يعلُو وما يعلَ:"قالَ قائلُهم
  

،الَّذي جعله اُهللا تعاىل موعظةً وشفَاًء ملا يف فَإِنَّ أَفْضلَ العلُومِ وأجلَّها وأَنفَعها دراسةُ ألفاظ القرآن الكرميِ       
  .فيهالصدور،وهدى ورمحةً للمؤمنني،وندب عباده إىل تدبّرِ آياته وفَهمِ معانِيه،والعملِ مبا جاَء 

  

       مهما قرأه القارئ،انجرِ واملَرا باللؤلؤِ والدا زاخرا،وحبرا طرييظل غض والقرآنُ الكرمي،  وأعاده،فسـيظفر
لُو أُعطي العبـد بكـل   :"يف كل مرة منه بعجائب من عجائبِه الَّتي ال تنقضي،فهو كما قال سهلُ بن عبد اهللا

وإمنا يفهم كلٌّ مبقدارِ ما يفتحه اُهللا (...)ف فَهمٍ،مل يبلغ ايةَ ما أودع اُهللا يف آية من كتابهحرف من القرآن أَلْ
     .أسألُ اَهللا العظيم أن يفتح على قلوبنا،ويرزقنا اإلخالص، إنه ويلُ ذلك والقادر عليه )٢(،"عليه

      لَّوإِ انَا كَمعهجالكرميِ بفصاحت القرآن ه،وال الوصولُ إىل دقائقِ معانيه  ازه وبيانِه مل يكن ممكناً فهموبالغت
   ات حتديداً دقيقاً ملا له مـن أمهيـةداملُفْر دالالت من حتديد ةُ العربيةُ،كان البده،وهو اللُّغإال بالتمكنِ من وعائ

ي مل تتكرر يف القرآن الكرميِ،ومل يأت مـن  وألن هناك عدداً من املُفْردات الَّت.كربى يف فهمِ املعاين وتفسريِها
مادتها سواها،كان ذلك حرياً بالبحث عنها وإحصائها وبيان أسبابِ تفردها،وماهلا من خصوصية يف معناهـا  

  .وسياقها أو ارتباطها باإلسالم
 -حسب علمـي -رق إليهوموضوع هذا البحث ليس تقليداً مطروقاً بل فيه جتديد وابتكار؛إذ مل يتط         

 اودي،يف كتابِه–أحدحممد السيد الد به الشيخ ات قامدإال ما كان من حصرٍ لتلك املُفْر": ،آنزِ القُـروكُن نم 
عض املُفْـردات  وهو حصر غَير دقيقٍ وفيه تكْرار لبعضِ املُفْردات،واستدركت عليه ب)٣(،"بحوثٌ لُغوِيةٌ منوعةٌ

سرييةً تأصيليةً لغويـةً  الَّتي مل تتكَرر،ولَم يفْرِد الباحثُونَ كتاباً أَو بحثَاً يجمع هذه املُفْردات،ويدرسها دراسةً تف
لكنـها مل   آن،إال ما جنده من إشارات متناثرة يف بعضها،تضمنتها بعض كتبِ التفسريِ والبالغة وغريبِ القـر 

فَةلتا املُخانِبِِِهون جا مثُهحباً، تضعا بهضعب انِدسثُ ييةً بِحعمتجاوهلَا منتت...  
________________________  

 .٤/٦٥١:الكشاف:القائل هو الوليد بن املغرية،انظر .١
من صرب على خمالفة :"وهو ورع،سكن البصرة زمانا،من كالمههو سهل بن عبد اهللا التستري،كان له اجتهادات ورياضات،  .٢

دار املعرفـة  .[١/١٠٢:الربهان يف علوم القـرآن :انظر).٢٨٣(وقيل)٢٧٣(تويف بتستر سنة ".نفسه،أوصله اهللا إىل مقام أنسه
 ]يوسف املرعشلي،مجال الذهيب،إبراهيم الكردي.،ت١٤١٠، ١للنشر،ط

  .٩٥:انظر صفحة.وتسعني كلمة بلغت عند الشيخ رمحه اهللا مائتني وسبع .٣



 ٤

 
  

 وهذا البحثُ.هاها وتأملوتدبرِ القرآنية النصوصِ جلزئيات فائقةً عطي عنايةًت القرآنية املفردة إن دراسةَ         
يخطوةً عترب ات يف دراسةداملُفْر القرآنية بنا بدايةً ،وجيدر عند مفهومِ التوقف الب موضوعِ املفردةحث فكتـب، 
 يدلُ صحيح أصلٌ والدالُ والراُء الفاُء):"١(فارسٍ ،قال ابنواحد على العدد عاجمِ تدلنا على أن املفردةَ تدلُامل

على وحدة"ا تلتقي مع الفردكما أ، واإلفراد واملفردة والفردية واجلوهرة ووا الفريدة،علـى   كلها تدلُالنفراد
العدد تعاىل-،يقول اُهللاواحد-زكريا  على لسان :              

   :،ويقـول عـز مـن قائـل    ]٨٩/األنبياء[                   
  ]٩٤/األنعام[
  

        واملقصود الكلمةُ -هنا  - باملفردة يالَّت يشتق من جـذرها اللغـوي    ،ومل الكرميِ مل تتكرر يف القرآن
سـواء   احلروف على بعضِ املشتملُ هو النطق ألن اللفظَ والكلمة دون اللفظة املفردة كلمةَ اخترتسواها، و

أكان هذا املنطوق أم ال،وسواء كان حتقيقً له معىنكثريٍ على كالمٍ قد تدلُ ا،وألن الكلمةَا أو تقدير،أو  كجملة
عبارةمصطلحِ إىل استخدامِ ،وعمدت املفردة لدقة التكرارِ ها على عدمِداللت.  

  

 ،،ومع ذلك مل ترد يف هذا البحثواحدةً ةًإال مررمي أن هناك ألفاظاً مل تتكرر الك القارئ وسيلحظُ            
ويرجع السبب يف هذا إىل أن جذر هذه املفردة اشتأظفركم( ها،فكلمةُق منه غري (ًمثالإىل اجلذرِ ،ترجع )ظفر( 

ق منه كلمةُواشت ظفر،وذلك يف قولتعاىل–ه-:                    
  ".أبابيل"و" إبل)"أبل(، ويف"ذباب"و"مذبذبني"كل من )ذبب( يف جذرِ ،واشترك]١٤٦/األنعام[
  

،كما أرجو من أساتذيت أن حسنٍ مين ريب بقبولٍ أن أوفق يف هذا البحث،وأن يتقبلَه -تعاىل- أدعو اَهللا       
هلم علي يف ذلـك   هلم من الشاكرين،وأحسب وأكونَ-وخرياً علماً زادهم اُهللا-يزودوين بعلمهم وتوجيهام 

منحياً ة مادمتجاهلٍ ،فإين غري تطرقِ باعي،وإمكانَ قصور إىل اخلطأ حمـل للزلـلِ   ألن اإلنسانَ ؛ ما كتبت 
فجلَّوالنسيان، من تنزه عن اخلطأ والنقصان ، ا وهو املستعانُوهو حسبن،،،،  

    

  
_______________  

  .٨٣٥:اللُّغةمقاييس  .١
  



 ٥

  أهميةُ الموضوعِ وأسباب اختيارِه
  

التالية أمهيةُ املوضوعِ يف النقاط وتكمن:  
  

 .، ومسامهةٌ يف إثراِء مكتبة الدراسات القرآنية أنه خدمةٌ للقرآن الكرميِ .١
 
 .خدمةٌ ملرياث العلماِء من أهلِ اللُّغة و التفسريِ .٢

 
أن درِس هذا املوضوع يف حبـث علمـي   _  حسب علمي_جدةُ املوضوعِ وحداثَته،إذ مل يسبق .٣

 .أكادميي متخصصٍ
 

 .وتدارسه -عز وجل  -لم وقته تعلم كتابِ اِهللا أنه تدبر لكالمِ اِهللا ؛ فإن خري ما يبذلُ فيه املس .٤
 

 .إحصاُء املُفْردات الَّتي مل تتكرر يف القرآن الكرميِ .٥
 
 .إبراز مجالِ املفردة القرآنية ، وسببِ اختيارِها دونَ مرادفاتها .٦

 
٧. ات القرآنيةدلبعضِ املُفْر بيانُ أسبابِ التفرد. 

 
 . يف حتديد معىن املفردة الَّتي حتتملُ أكثر من معىنبيانُ أمهية السياقِ القرآين .٨

 
اثبات أن القرآنَ الكرمي سيظلُ املصدر األولُ لثراِء اللُّغة العربية واحلفاظ عليها،وأنـه السـر ىف    .٩

 .استمرارِ اللُّغة العربية حيةً ماضيا وحاضرا ومستقبال
 

١٠. الكرميتسهيلُ الرجوعِ إىل تفسريِ املُفْر مل تتكرر أصولُها يف القرآن يات الَّتد. 
  

لكل ذلك وغريِه رأيت جدارةَ هذا املوضوعِ بالدراسة والبحث ، ومن هنا كان إقدامي على اقتحامِ هذا 
املوضوعِ ، وحماولة سربِ أغوارِه،والوقوف على نتائج طيبة تكون مفيدةً للبحث اللغوي يف جمالِ الـنص  

  .القرآين



 ٦

  هومنهج البحث خطةُ
  .البحث خطةُ ) أ
  .البحث عنوانُ: أوالً

  )مل تتكرر يف القرآن الكرمي الَّتي املُفْردات(
  )واملعىن والسياق دراسة يف األصلِ( 

  :اخلطة عناصر: ثانياً
  .تها فيهوخطةُ البحث ومنهجه،والصعوبات الَّتي واجه،أسباب اختيارهو املوضوعِ وا أمهيةُ:  قدمةُامل-١
  
  :وفيه مبحثان.....املُفْردات الَّتي مل تتكرر،تأصيل وداللة: األولُ الفصلُ -٢

  .والذوات األعالمِ أمساُء: األولُ املبحثُ-)أ  (  
  .واملشتقات ألفعالُاو املصادر: الثاين املبحثُ-)ب (  

 )ويي األلفاظُ هذا الفصلِ يف عرضيف كتـبِ  القرآن الكرمي ومعانيهايف  واحدةً مرةً وردت  الَّت  ـةاللُّغ 
  )يف كل منهما الداللة واملعنوي، وطبيعةُ بني احملسوسِ التفريق وعي يف التقسيمِوقد ر ، والسياقِ ريِوالتفس

  

  :وفيه مبحثان.. ..واملعاين العامةُ األبنيةُ: الثاين الفصلُ -٣
  :الصرفيةُ األبنيةُ: األولُ -)أ  (  

 .األعيان ِءأمسا أبنيةُ )١
 .املصادرِ أبنيةُ )٢
 .املشتقات أبنيةُ )٣
٤( التكسريِ مجع اجلمعِ واسم . 
  .األفعالِ أبنيةُ )٥

للمعاين  تبعاً إىل مسائلَ ويقسم ، املفردةُ دارت عليها الكلمات الَّتي املعاين العامةُ: الثاين املبحثُ-)ب ( 
يالَّت عنها الدراسةُ تكشف.  

  
  )التايل للفصلِ ومعىن ، وهو  أساس بنيةً التفرد مظاهر لغوي يعرض وهو تأصيلٌ(
  
  
  



 ٧

  :   وفيه أربعة مباحث : التفرد أسباب: الثالثُ الفصلُ -٤
                                    

  .العربِ لبعضِ ما كان لغةً: األولُ املبحثُ
  

  .ندرةُ املُفْردة:املبحث الثاين
  

  .اِإلسلَامية املَعانِي:املبحث الثالث
  

  .املُعرب:املبحث الرابع
  

  .ياقـَالس: رابعالالفصل 
  ) .ها ملقتضى هذا املقامِومطابقت،وردت فيه الكلمةُ الَّذي املقامِ عن خصوصية ويبحثُ(

   
  .والنتائج التلخيص وتتضمن:اخلامتةُ -٥
  
ـِيةُ ارسفـهـال -٦ الفَـن.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٨

  بحثال منهج) ب
  

هـذا   لتحقيـقِ  فيما يلى كطريقة هذا املنهجِ تطبيق و متثلَحصائي مث التحليليي،اإل على املنهجِ تاعتمد
  :املنهجِ

  
  اتحصرداملُفْر يمل تتكرر يف القرآن الكرمي الَّت. 
 تصنيفها إىلومصادر،أعالمٍ،وذوات وأفعالٍ،ومشتقات،. 
 مرتبةً ترتيباً هجائي تناول  اًكل مفردة. 
 املفرد البحث عن أصلِ مادةة. 
 عند أهلِ تعريف معىن املفردة ةاللُّغ. 
 توضيح العالقة وبني معناها عند أهلِ يف األصلِ بني معىن املفردة ةاللُّغ. 
 يف  االستشهاد على معىن املفردةنٍء ميشو،املطهرة النبوية ببعضِ ماجاَء يف السنة ةاللُّغ ارِ وعثَالِ أَشأَمكَمِ وح

 .العرِبِ،مما استشهد ا علماُء اللغة والتفسريِ يف سياقِ حديثهم عن معناها
 شعرٍ إىل حبرِه الشعري نسبة كل بيت. 
  توضيحأقوالِ عند املفسرين،واالعتناء بذكرِ معىن املفردة السلف من الصحابة والتابعني يف معاين اآليات. 
 امل أقوالِ ترجيح أحدمستدالً فسرين كلما أمكنين الترجيح اُهللا على ذلك مبا يفتح علي من أسانيد وبراهني. 
 فردامل الكشف عن بنيةةها إذا كانت مجعاً،ومفردها إذا كانت مفردةً،ومجع. 
 ِالسياقِ توضيح أثر يف حتديد معىن املفردة يمن معىن حتتمل أكثرِ الَّت . 
  ِاستنتاج أسباب ات ضِبع تفردداملُفْر. 
 إىل سورِ عزو اآلياتهامن مصادرِ ها،وتوثيق القراءات. 
 ختريج من مصادرِ األحاديثونقل أحكامِها املعتمدة، على ما ليس يف الصحيحني منها األئمة. 
 ِمن مصادرِ توثيق النصوصذلك ها األساسية كل ما أمكن. 
 ِعند أولِ ذكرِهم ترمجة األعالم. 
 ا عزو الشواهدإىل دواوينِ لشعريةجِجدت،وما مل أَها إن وه منها يف الدواوينِد ه ه إىل مصادرِعزوت املعتمدة، 

 .إىل تعريف حتتاج الَّتي األماكنِتعريف و
 ًأخريا  الدراس اختتمتمن التوصيات إليها،وعدد توصلت يةَ بذكرِ النتائجِ الَّت. 
 ووضعت كاشفةً فهارس دة من الرسالةاالستفا ،تيسر. 
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  صعوبات البحث
  

 بنعمـة  منها حتدثاً بعضاً ،وسأذكرآلخر تتفاوت من حبث ،إال أن الصعوباتمن صعوبات ال خيلو حبثٌ      
  :،ومنهاعلى كل حالٍ ،فله احلمدمن صعبٍ ،وذللَمن عسريٍ ،فكم يسر،ال شكوى إىل خملوقٍاِهللا

o ُات كثرةداملُفْر يمل تتكرر الَّت يف القرآن الكرمي،ومل يأت ها سواهامن مادت. 
o اال علي يتوجب يكثرةُ املراجعِ الَّتلالستقراِء كاملنيِ حولنيِ عليها،مما اضطرين للبقاِء طالع وتقييـد ، 

الفوائد الرسالة يف حتريرِ الشروعِ قبلَ ، والفرائد. 
o ُاملراجعِ قلة احلديثة يالَّت الرسال تناولت موضوعة احمللية يف املكتبات. 
o هغريِ مع كالمِ ليس كالتعاملِ - عز وجل -اِهللا مع كالمِ ن التعاملَأ ، مما دعاين إىل حتري الدقة   قـدر

 .املستطاعِ
o ًاحلكومي بالعملِ - ورمبا مساًء - ارتباطي صباحا. 

  

 عند بعضِ الوقوف أن أطيلَ بحأُ ها،وكنتها،ومراجعتوحتريرِ جهدي يف هذه الرسالة وقد بذلت، هذا        
،ومل تكن املتخصصة عنها يف املنتديات قرأت الَّتيالكتب احلديثة  ،خاصةًمن املراجعِ إىل املزيد ،وأرجعاملُفْردات
ممن  بضعفي وتقصريي،راجياً ها معترفاً،فقدمتبيين وبني هذه الرغبة حالَ الوقت يف اململكة،ولكن ضيق متوافرةً

  .أن ال يضن علي مبا يصلحه اخلللِ على مواضعِ طلعي
  

على  ، هسلطانِ وعظيمِ ه ،وجهِ جباللِ يليق ، محدا كثريا طيبا مباركًا فيه -تعاىل  - اَهللا أمحد ويف اخلتامِ      
ال  ، كثرياً محداً لهم لك احلمدفال - هذا البحث ومنها إمتام-حصى ال ت الَّتي العظيمة ما من به علي من املننِ

  .أنت كما أثنيت على نفسك ، عليك حنصي ثناًء
  

إليهما كما أحسنا  ه أن حيسنأسألُ واَهللا ،-جل وعال-اِهللا يف وجودي بعد ملن كانا السبب ي بالشكرِنثَمث أُ     
  .حساب بغريِ هما اجلنةَويدخلَ هلما اخلامتةَ وحيسن ، ةيوالعاف ةحهما بالص،وأن ميتعإيلَّ

  

حممـد أمحـد   /الـدكتور  األسـتاذ  سعادة ، على هذا البحث املشرف والعرفان كما أخص بالشكرِ       
مري،على متابعتمراحلِ ه يل يف مجيعِالع هذا البحث بالتوجيهات الكرمية ، والتصويبات يدالسكل ذلـك   ، دة

كل مـن   كما أشكر ، ،وعلما على علمٍه فضالً على فضلٍه أن يزيدأسألُ فاَهللا ، رحبٍ وصدرٍ ، جم بتواضعٍ
أعانين يف إعداد اَهللا كان،وأسألُبأي وجهٍ  هذا البحث أن جيزيهم عين وأوفاه اجلزاِء أحسن.  

  

علـى   وصلى اُهللا ، جميب إنه قريب ، عن الزللِ ويتجاوز ، العملَ ويصلح ، القصد أن حيسن اَهللا أسألُ وأخرياً
نبينا حممد ه أمجعنيه وصحبِوعلى آل.  
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 األولُ  الفصلُ 

  
  

 

 ُ ِ  أسماءُ :األولُ  المبحث   ذواتِ وال األعالم
  

 ُ   والمشتقاتُ  واألفعالُ  المصادرُ :الثاني المبحث
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  المبحث األول
  أسماء األعالم والذوات

ِ  أسماءُ  : أوالً    األعالم
  

ـا  معناها اللغوي ودالال ،من جهةيف القرآن الكرميِ املتكررة غريِ املُفْردات استعرض يف هذا الفصلِ     
  .والتفسريِ اللُّغة كما وردت عند علماِء

  
الثـاين يف   ويف املبحـث  ،املُفْردات من هذه  والذوات  األعالمِ أمساِء بتناولِ األولِ يف املبحث وأبدأُ    

  .املشتقات واألفعالِ املصادرِ
  

      منهجي بتناولِ ويتلخص املفردة ـ  القـدماءِ  نظرِ ومعناها من وجهة  اللُّغـة  دثني مـن أهـلِ  واحمل
واملفسرين،مث من وجهة نظري ذاكراً املربرات يالَّت هذا املعىن أو ذاك جعلتين أعتمد.  

  
  أَ رِ م   

    الَىعت هلقَو يف:                                 ٧/الفجر        
                                                                                                              

   
 والـراءُ  اهلمزةُ:")١(فارسٍ ،قال ابناعٍفَتيف ار ِءيإىل الش ِءيالش دضن : اللُّغةيف " مرأَ " مادة أصلُ      
أصلٌ وامليم واحدوهو ن،ضد الشِءي إىل الشِءي يف ارـ ت ـ عيف أَ القيـاس  ،مث يكـونُ اعٍفَ ـ وأَ اهلَ فَسله 

وداًاح،داحو عفَر هنم عفَرتيهو أَ ، وذُخ الشلِّكُ ِءيالًكْأَ ه غَويره".  
  
  
  

______________  
  

 .٧١، ٧٠:اللُّغةمقاييس  .١
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أي أتت عليه فلم تدع منه :رِمت األغنام املرعى تأْرِمهوأَ،هلَكَأَ: أَرم ما على املائدة:همقولُ صلِومن هذا األ
                                                  : الكميت لُفي الشعرِ بِهذَا املَعنى قوومنه شيئاً ، 

]الوافر[  
أْرِمكُلَّ ون ةاشاً                         رِعاًء نابِتشوح نبيناوح لَه١(اط(  

  

وهو حجارةٌ تجمع وتنصب علَماً يف املفازة يهتـدى  )٢(العلَم:اِإلرم،وهو يف اللُّغة:ومن هذا األصلِ     
ضلَع :،مثلُ)أُروم(و)آرام(و)أرآم:(مسيت بذلك ألا منضودةٌ بعضها فوق بعضٍ يف ارتفاعٍ،واجلمع)٣(ا؛

وكان  ، األعالم أراد)٤(،"ها فيه اخلمسوخربِ اجلاهلية يف آرامِ ما يوجد:"ثوع،ويف احلديلُوضوأَضلَاع 
من عادة م إذا وجدوا شيئاً اجلاهليةأ يف طريقهم ال ميكنهم استصحابـا   تركوا عليه حجارةً ه يعرفونه

:  عةٌ ، قال الشـاعر  تسميةُ األسنمة باآلرامِ،ألا مرتف -أيضا  –،ومن هذا األصلِ ذا عادوا أخذوهإحىت 
  ]الكامل[

  )٥(آرامها يف الني تعالَى حتى
  

فال أدري إن كانت اآلرام يف األصلِ األسنمةُ أو شبهها باآلرامِ الَّتي ):"٦(قال ابن سيده.هايف أسنمت:أي
  ".هي األعالم لعظمها وطولها

 ___________________  
 .األمـوي  العصـر  يف اشتهر.الكوفة أهل من.اهلامشيني شاعر: املستهل أبو ،دياألس خنس بن زيد بن الكميت :هو .١

 متعصـبا  هلـم،  املدح هاشم،كثري بين إىل منحازا علمه، يف ثقة وأنساا، وأخبارها ولغاا العرب بآداب عاملا وكان
 اهلـامشيني،  مـدح  يف قصائد عدة وهي"اهلامشيات"شعره أشهر.امللحمات أصحاب من وهو.القحطانية على للمضرية
 غـري  منقبـة  أسـد  لبين يكن مل لو: عبيدة أبو بيت،قال آالف مخسة من أكثر شعره إن: ويقال.األملانية إىل ترمجت

 يف جتتمع مل خصال فيه اجتمعت.ترمجان للغة يكن مل الكميت شعر لوال: الضيب عكرمة أبو وقال.لكفاهم الكميت،
 الكميـت : امليداين وقال.منه أرمى قومه يف يكن مل راميا ا،سخيا،شجاع فارسا وكان أسد ، بين خطيب كان: شاعر
، )٢٣٣/ ٥:األعـالم (.أسد بين من وكلهم زيد، بن الكميت مث ،معروف بن الكميت مث ثعلبة، بن الكميت: ثالثة

 ،]أرم:[الصحاح،اللسان:والبيت يف
 ].أرم:[ج،القاموس احمليط،اللسان،التا ،١٥/٢١٦:،تهذيب اللُّغة٢/١٠٦٨:مجهرة اللُّغة:انظر .٢
،حاشـية كتـاب   ]أرم:[،اللسان١/٨٦:،عمدة احلفاظ١/٤٠:النهاية يف غريب احلديث واألثر،٧٤:املُفْردات: انظر .٣

 .١٧٠:اللُّغةالشوارد يف 
، ١/٤٠:النهاية يف غريب احلـديث واألثـر  ،١/٧٠:غريب احلديث البن اجلوزي:يف األثر جاء منسوبا إىل النيب  .٤

 .،ومل أجد له خترجيا]أرم:[اللسان
 ]. أرم:[، اللسان،التاج١٠/٢٩٦:احملكم واحمليط األعظم:الشطر بال نسبة يف .٥
  ].أرم:[اللسان: ،وانظر١٠/٢٩٦:احملكم واحمليط األعظم .٦
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بـ وقد اختلف اداملُر ينَ فورإرم"املُفَس"ها قوالنأقوالٍ ، أشهر على عدة يف اآلية:  
  

 بلدة تقع يف جنوبِ اجلزيرة العربية قربِ عدن أو بني صـنعاَء وحضـرموت،بناها  أنه اسم :  األولُ     
شداد قـال  )١(،عاد بن،تعـاىل –كانت عاد تسكنها يف موطنهم األحقاف - :           

                         

             ]ا كانت مدينةً عظيمـةً ال  ]٢١/األحقافوصفها القرآنُ بأ ،

  : -عز من قائـل -نظري هلا ،فقال                    

            ]٨، ٧، ٦/الفجر[  أرسلَ اُهللا عليها الـريح، ها العظيمةمتيزت بأعمدت،

   :  -تعاىل  –فأهلكها ا،كما قال                      

                                  

           ]اُء] ٨، ٧، ٦/احلاقةقال الفَر":لَوم إِ جرِي؛مرأَلنها اسم لْبدمل :أي) ٢".(ة
ر بالكسرة وإال فهو جمرور بالفتحة؛ألنه ممنوع من الصرف للعلميـة والتأنيـث   واملقصود مل يجيصرف،
والعجمة.  

  )٣.(،تنسب إىل إِرم بنِ عوص بن سام بن نوحٍ ،عن قتادةَ عاد من قومِ أنه قبيلةٌ:ينلثاا
  

_______________  
 

 .٢/٢٩٠:سري الغريبف،تذكرة األريب يف ت٢/١٣٦:،التبصرة٤/١٩٧:التسهيل لعلوم التنزيل: انظر .١
أو بـين  (أبو زكريا،حيىي بن زياد بن عبد اهللا بن منظور الديلمي،موىل بين أسد ،:الفَراء هوو.٩/١٠٩:زاد املسري:انظر .٢

أمـري املـؤمنني يف النحـو،ومن كـالم      الفَراء:وفنون األدب،كان يقال اللُّغةإمام الكوفيني،وأعلمهم بالنحو )منقر
هـ موسوعة األمسـاء  ٢٠٧ولد بالكوفة،وانتقل إىل بغداد،وتويف يف طريق مكة سنة .اللُّغةكانت  ما الفَراءلوال :ثعلب

 ]٢/١٥٣:واألعالم
مفسـر  :دعامة بن قتادة بن عزيزري ،تفس٤/٤٨٢:،تفسري البغوي٣٠/١٧٥:الطَّبرِِي،تفسري ٨/٥٠٥:الدر املنثور:انظر .٣

 حفظ أهل البصرة،وكان مع علمه باحلديث رأسـا يف العربيـة،  قتادة أ:قال اإلمام أمحد بن حنبل.حافظ ضرير أكمه
  ]١٤٨:موسوعة األمساء واألعالم.[ ١١٨،وأيام العرب والنسب،مات بواسط يف الطاعون سنة اللُّغةومفردات 



 ١٤

حيتملُ أن يكونَ "إرم"،بل كل منها يقوي اآلخر،فالوصف التايل لوالَّذي أراه أنه ال تعارض بني القولني
لبلدة الَّتي اشتهرت بأعمدا العظيمة،والَّتي اكتشف العلم احلديثُ وجودها يف اجلـزِء اجلنـويب   وصفاً ل

 وحيتملُ أن يكونَ ألهلِ تلك القبيلة،فقد وصفوا بالطولِ والبسـطة، )١(اخلايل، الغريب من صحراِء الربعِ
 هم هودوذكَّرهم نبي  بتلك النعمـةش ، فقـال:                 

              ]بعد -تعاىل-قوله ،والقولُ الثاين عندي أقوى بدليلِ]٦٩/األعراف

     :ذلك                  ]ف:أي]٨/الفجر ، صفةُ اخللقِ مل خيلق مثلُ تلك القبيلة
وأشبه ): "٢(يف القبيلة أنسب منها للبلدة ، فهم قبيلةٌ مسوا باسمِ جدهم،وهذا اختيار ابن جريرٍ حيثُ قال

  إليها وتـرك عاد إضافة من عاد،ولذلك جاءت القراءةُ بترك قبيلة ا اسماألقوالِ فيه بالصوابِ عندي أ
ولو كانت إرم اسم بلدة أو اسم جـد لعـاد   (...) ك بتميم شلأمل تر ما فعلَ رب:إجرائها كما يقالُ

 )٣(،كذلك رجحه ابـن كـثريٍ  "هذا عمرو زيد وحامتُ طيٍء:جلاءت القراءةُ بإضافة عاد إليها كما يقالُ
ال ق) ٤".(خفضٍ وهي يف موضعِ ففتحت للقبيلة امساً ألا جعلت إمنا مل تنصرف إرم:"القائلُ الزجاجو

الرقيات املنسرح: [ابن                                                            [  
  

  )٥(إرما وقَبلها عاداً أدرك                        أوله بناه تليداً مجداً                     
  

  )٦.(نتبعه،فنقتلكم معه قَتلَ عاد وإِرم قد أظل زمانُ خروجِ نيب:كذلك يؤيد هذا قولُ اليهود للعربِ
وليس للبلدة والقتلُ إمنا يكونُ ألهلِ القبيلة.  

______________________  
 .د الربيعي،عمانوداؤ.،د٥٣-٥٠/م٢٠٠٨هـ فرباير١٤٢٩،صفر٣٧٣:العدد:الة العربية: انظر .١
 . ٣٠/١٧٦:الطَّبرِيتفسري  .٢
  ٤/٥٠٨:تفسري ابن كثري: انظر .٣
ولـد   اللُّغـة ،إبراهيم بن السري بن سهل،عامل بالنحو والزجاجهو أبو إسحاق :الزجاجو .٩/١١١:د املسريزا:انظر .٤

موسـوعة األمسـاء   [هـ ٣١١تويف سنة .،ومال إىل النحو فعلمه املربدالزجاجومات يف بغداد ،وكان يف فتوته خيرط 
 ]٦٧:واألعالم

عامر بن لؤي،شاعر قريش يف العصر األموي،كان مقيما يف املدينة،وقد ينـزل  هو عبيد اهللا بن قيس الرقيات،من بين  .٥
الرقة،أكثر شعره الغزل والنسيب،وله مدح وفخر،ولقب بابن قيس الرقيات ألنه كان يتغزل بثالث نسوة،اسم كـل  

 ]عالم ء واألموسوعة األمسا.[هـ٨٥مات يف الشام حنو .واحد منهن رقية،وأخباره كثرية معجبة،له ديوان شعر
،موسوعة األمساء واألعالم املبهمة ١/٥٣:،التسهيل لعلوم التنزيل١/١٢٨:أَبِي السعود،تفسري ١/١٩٠:الكشاف:انظر  .٦

 .٢/٢٥١:يف القرآن الكرمي



 ١٥

  لب ل    
  بابل   تعـاىل  –يف قولـه - :               

                            ١٠٢من اآلية البقرة                                                                                                                   

   
  

على  تقع عراقيةٌ مدينةٌوهي ) ١(بلد :بابل:بلل، واكتفى بقوله:ابن فارسٍ حتت مادة  املفردةُ جعلها            
رِ ضفاف القدميِ الفرات لَّشط احلكيلو متراً ٩٠على بعد  حالياً ة بغداد،وهي من أقـدمِ  جنوب  مـدن 

وكان السومريون  ،.م.ق)٤٠٠٠(السومرية حوايل  يف العصورِ صغرياً ،كانت مستوطناً يف التاريخِ العاملِ
أقدم سكان راكي -دنكر -كا(،وتدعىبابلَ بالد)(ka-dangir-ra-ki (باب اإللـه،ويف  :أي

 بـاب  اآلكديـة  اللُّغةوتدعى ب ، مدنيةً دويلةً بابلَ أصبحت مدينةُ.)م.األلف الثالثة ق(اآلكدي العصرِ
 باالسمِ عرفها العرب،بابلَ لبالد ا وجتارياًكانت مركزا دينيّو)٢(-أيضاً–باب اإلله:أَي)Bab-ilu(إيلو
  ]الطَّوِيل:[قال األعشى.واخلمر ه،ونسبوا إليها السحرنفِس

  

  )٣(تخالطُ قنديداً ومسكاً مختما    بِبابِلَ ملْ تعصر فجاءت سالفَةً   
  

الباِء بكسرِ:ابِلُب):"٤(احلموي ومما قاله عنها ياقوت:اسم الكوفةُ منها ناحية ةُلَّواحل،إليها ينسب السحر 
واخلمر."  

______________  
 .١١٢:مقاييس اللُّغة .١
 http://ar.wikipedia.org/wiki:انظر الشبكة العنكبوتية،على الرابط التايل .٢
قـة  من شـعراء الطب .هو أبو بصري ،املعروف بأعشى قيس ،ميمون بن قيس بن جندل ،من بين قيس بن ثعلبة الوائلي .٣

كان كثري الوفود على امللوك من العرب والفرس،غزير الشعر،يسلك فيـه  .األوىل يف اجلاهلية ،وأحد أصحاب املعلقات
عاش عمـرا طـويال،   .كان يغين بشعره ،فسمي صناجة العرب.كل مسلك،وليس أحد ممن عرف قبله أشعر شعرا منه

احملكم واحمليط  ،١/٢١١:،والبيت يف ديوانه] ٥٦:المموسوعة األمساء واألع[هـ ٧تويف سنة .فأدرك اإلسالم ومل يسلم
 ].ببل:[،التاج]قند[،]ببل:[،اللسان١٠/٣٧٥، ٦/٣١٥:األعظم

مجـع   ،رومي األصـل . شهاب الدين أبو عبد اهللا، الرومي هو ياقوت بن عبد اهللا احلموي .١/٣٠٩:معجم البلدان .٤
) معجـم األدبـاء  (و)معجم الشـعراء (و البلدان معجم كتاب :هومن تصاني كتبا يف أخبار الشعراء املتأخرين والقدماء

ـ  جمموع(و)الدول(و،يف التاريخ)واملآلاملبدأ (األريب ومعرفة األديب و املعروف بإرشاد و ) ي الفارسـي كالم أيب عل
 البالد ذكر فيه أمساء) املشترك وضعا واملفترق صقعا(و)أخبار املتنيب( ب ويذكر فيه أنساب العر)املقتضب يف النسب(

 :انظر.م١٢٣٠هـ  ٦٢٧تويف عام . املتشاة باألمساء واملختلفة يف املواقع
 http://www.sitepalace.com/ishnin/yakot.htm  



 ١٦

 
  

      وتعاألماكنِ من أشهرِ بابلُ د م ،ومن أشهرِيف العراقِ األثريةنبوخذ نصـر   لوكها محورايب،وامللك
 ،واحلصـينة  جبدراا العاليـة  ،واشتهرت يف ذلك الوقته شأناً كبرياًيف عهد البابليةُ الدولةُ بلغت الَّذي

وفخامة ها وقصورِمعابدها،كما اشتهرت حبدائقالدنيا السبعِ وهى إحدى عجائبِ ها املعلقة،يبناهـا   الَّت
  )١".(متياسأ"نبوخذ نصر لزوجته

  
جرت  الَّذيو، ) ٢(يف العراقِ املعروف ، املكانُيف اآلية ببابلَ املراد املُفَسرونَ يكادون جيمعون على أنو

  .الكرميةُ كما صرحت بذلك اآليةُ ، روتوما امللكني هاروت قصة فيه أحداثُ
  

وما  العراق:قيل ،  رضِن اَألم رطْهي قُو والعجمة يفوالتعر للتأنيث ال ينصرف بابلُ"):٣(قال القرطيب
 .العنيِ هي من نصيبني إىل رأسِ:وقال قتادةُ.  وبابلَ أنتم بني احلرية:الكوفة ألهلِ مسعود بناوقال ،وااله

اقال .هي باملغربِ وقال قومعطيةَ بن:وهذا ضعيف.اوند  هو جبلُ:وقال قوم .فاُهللا تعاىل أعلم"  
  

 هـا، قَرهـا،أي فَ م بِهتنِسلْأَ لَبلْب أن اَهللا":ماقيل ،وخالصةُ ذا االسمِ) بابلَ( يف تسمية  واختلف العلماُء
العـريب   إحداها اللسانُ،  م على مثانني لغةًهتنِسلْت أَلَبلْبوقد ت (...) قال معناه اخلليلُ ، التفريق :فالبلبلةُ

فْوكان ال يهم بعضهم عن ب٤".(ضٍع(  
  
  
  

____________  
  

  .٧٦:معجم أعالم القرآن الكرمي:انظر . .١
تفسـري ابـن    ،١٠/٣٤١٣:تفسري ابن أيب حـامت  ،١/١٣٨:تفسري أَبِي السعود،١/٤٥٩:تفسري الطَّبرِِي :انظر .٢

  .١/٣٤٢:روح املعاين ،١/١٤٣:كثري
 .٢/٥٣:تفسري القرطيب .٣
  .املصدر السابق:انظر .٤

  
  



 ١٧

  ب ك ك  

 بكة  لقَو يالَىفعت ه:                                 

 ٩٦/آل عمران       
             

الباُء والكاف يف املضاعف أصلٌ جيمع التـزاحم  :")١(قال ابن فارس.االزدحام:اللُّغة يف البك أصلُ      
سميت بكَّةُ؛ألا كانت تبك أَعناق اجلَبابِرة،إذا أَلْحدوا فيها :دق العنقِ،ويقال:البك:غالَبةَ،قال اخلليلُوامل

 كـب إذا ازدمحوا ور القوم اكبت،و همحه أو زامحا زكًب هكُّبه يباحص لُجالر كب:يقال،"بِظُلْمٍ مل ينظَروا
بعضمنه قولُهم،وبعضٍ هم فوق:تاكَّباِإل تذَإِ لُبا ازدحمت فَ اِءى املَلَعرِشبفَ"ويف احلديث )٢(،"تـ ت باك 

الناس لَعي٣(؛"ه(َأازدمحوا:ي.هشام قال ابن)أن بكةَ أخربين أبو عبيدةَ):"٤ م كانوا ؛  مكةَ لبطنِ اسمأل
  ]الرجز:[في الشعرِ قَولُ الشاعرِ ومنه،"نيزدمحو :أي،يتباكون فيها 

  )٥(فخلِّه حىت يبك بكَّة                     إذا الشريب أخذته أكَّة                            
  ]الوافر:[اآلخرِ لُوقو

  )٦(دونَ ذيادها عطَن منِيمو             تبك احلَوض عالَّها ونهلَى                            
  

  .على احلوضِ تزدحم أراد أن اإلبلَ
_____________  

 .١١٠:اللُّغةمقاييس :انظر .١
 )بتصرف](بكك:[اللسان،التاج .٢
ومل ،١/١٥٠:،النهاية يف غريب احلديث واألثر١/٨٤:غريب احلديث البن اجلوزي:يف  احلديث منسوب إىل النيب  .٣

 .أجد له خترجيا
مؤرخ،كان عاملـا  :هو أبو حممد،مجال الدين احلميي املعافري، عبد امللك بن هشام بن أيوب.١/٢٤٣:نبويةالسرية ال .٤

املعروف بسرية ابن هشام،تويف مبصر "السرية النبوية"أشهر كتبه .وأخبار العرب،ولد ونشأ يف البصرة اللُّغةباألنساب و
 ]٢٣٥:موسوعة األمساء واألعالم[هـ٢١٣سنة 

،السـرية  ١/٢٢٠:،الـروض األنـف  ١/٥٨:اللُّغـة ،مجهـرة  ٢/١٠٦:الزاهر البـن األنبـاري  :يف البيت بال نسبة .٥
 ،٥/١٨١:معجم البلـدان ،١/٢٥١:،أعالم النبوة٣/١١٦:تفسري الثعليب،١/١٧٧:،األحكام السلطانية١/٢٤٣:النبوية
 .الشدة:واألكة  ،]بكك:[اللسان

سر :، وبال نسبة يف]ل[، ]علل:[،اللسان، التاج٤/٣١٩:احملكم واحمليط األعظم:لعاهان بن كعب يف منسوبالبيت  .٦
  .١/٢٧٨:صناعة اإلعراب



 ١٨

كثر من عشرة أمساَء، أ فقد ذكر هلا القرآنُ الكرمي-شرفها اهللا-املكرمة ملكةَ كثرية أمساَء ضمن وبكةُ      
يبـك   بـذلك ألن النـاس   أم القرى،مسيتمعاد،الوادي،البلد،،احلرام ،البلداألمني ،البلد،القريةُمكةُ:منها
هم بعضاًبعض يف الطواف أي يزحم ب ويدفعهم بعضاًعضا ؛من البك مبعىن دق العنقِ أن تكونَ ،ويصلحأل

تبك أعناق أَاجلبابرة،ا سوًءتد:ي ؛ "دق العنـق :البك):"١(قال اخلليلُ.قها فتهلكهم،إذا أرادوا مسيـت 
ا كانت تبك أعناقبذلك أل كما فُذا أحلدوا فيها بظلمٍ،إ اجلبابرةلَع أَلبرةه.  

  
  

 ، فهمـا حرفـان  يتعاقبـان  وامليم والباُء،واحد ٌءيش ةَكَّمو ةَكَّأن ب اللُّغة أهلِ عليه مجهور الَّذيو      
شفهيان جمهوران يف املخرجِ متقاربان بكةُ ومكةُ(فـ)٢(الزبٍ والزمٍ،وأسهب وأسهم،كما يف ،والصفة( 

وقد استعمل القرآنُ الكرمي اللمفردتني مراعيـاً الناحيـةَ   .-جل جالله -شرْفَها اُهللا) أم القرى(علم على 
التارخييةَ ، فبكةُ هي االسم القدمي ، ومكةُ هي االسم احلديثُ،فلما ذكر القرآنُ الكرمي أولَ بيت مقَدسٍ 

؛ ) مكـةَ (حتدثَ عنها بعد الفتحِ أتى باالسمِ احلـديث هلـا    وملا) بكةَ(ذا ذكر االسمِ القدميِ ناسب ه
  )٣. (ليتناسب مع الواقعِ 

  
  
  
  
  
  

___________  
  

: ،فـتح القـدير  ٤/١٣٨:،تفسري القرطيب]بكك:[اللسان:،وهو كذلك يف٩/٣٤١:تهذيب اللُّغة:،وانظر]بكك:[العني .١
١/٣٦٢ . 

 .١/٤٤٣ :للنحاس معاين القرآن ،١/٢٥٧:تفسري السمرقندي ،٨/١٢٨:التفسري الكبري :انظر .٢
 .عيسى السيد املرسي أبو عسل حفظه اهللا:رأي سعادة األستاذ الدكتور .٣
 

  
  



 ١٩

        بكةَ أن لفظَ بالذكرِ اجلدير قد ورد يف نسخة امللك ـذا الشـكل   لإلجنيـلِ  جيمس اإلجنليزية  
"The valley of Baca "ذلك  ؛املعروفةُ عندنا شك بكةُتعين الوادي،وهي ال  ساميةٌ مفردةٌ فهي

مكانٌ أنه ال يوجد يف العاملِ آخر ينطبق عليه هذا االسم مكةَ غري املكرمة    ـذا اللفـظ ورمبا جـاءت، 
،   يف واديها  إبراهيم ذرية حلولِ عند ملكةَ هو اسم أو أن بكةَ ، النصارى مبا جاء يف كتام لتذكريِ

فيما بعد االسم ١.(إىل مكةَ مث تغري(  
  

ذلـك   فيه، ويعلـلُ  ويتمىن أن يكونَ اِهللا ببيت يترمنُ - عليه السالم - أن داود" يف التوراة كذلك جاَء
ما أسع:"نقالً عنه التوراةُ وتقولُ، هناك  األجرِ مبضاعفةد أولئك ين يتلقون قوتيالَّذن يتوقون هم منك،الَّذ

مكاناً  فيصبح اجلاف ةَر وادي بكوهم ميرون عب اِهللا خلُص لعبادة الَّذيديين ال اتمعِ احلج إىل جبلِ ألداِء
يف القرآن الكرمي بأنـه   وادي بكةَ ذكر وقد ورد."فيصريونه بئراً أو ينبوعاً:"أخرى ويف نسخة."للينابيعِ
  :تعـاىل يوجد فيه البيت احلرام فقال  الَّذيالوادي                 

                               

                            ] آل
  ].٩٧-٩٦/عمران

 اُهللا وقد ذكر وهـو يـذكُ  -سبحانه–هذا الوادي بقوله جفافدعـاءَ  ر  إبـراهيم :      

                           

                        ]٣٧/إبراهيم[.  
 اُهللا قد جعلَ فأن هذا الوادي اجلا ومعلوم به عندما سكنت  زمزمٍ فيه بئرهـا إمساعيـلَ  مع ابنِ هاجر 
".)٢(  

_____________  
  

  HTM.http://www.jameataleman.org/book/MOGZAT/F١ :انظر الرابط التايل .١
 )بتصرف.( ٢٧ -٢٣:شيخ الزنداين ال:بينات الرسالة .٢

  



 ٢٠

       وقد أثبت اإلمام عبد الفراهي  احلميد- رِوهو من عف ه لكتبِمبدارست اليهود ه والنصارى ومعرفت
للغة العربانية واطالعه على الدراسات احلديثة يلقدميِقامت على العهدين ا الَّت واحلديث- بكـةَ  أن اسم 

طوىب ألنـاسٍ :[٨٤جاء يف املزمور )"١(كتابِ ،وحرفوه وجعلوه وادي البكاِء،ال أهلِ يف كتبِ موجود 
يغطـون   بربكـات  ،أيضـاً يصـريونه ينبوعاً  بيتك يف قلوم،عابرين يف وادي البكاِء قرعزهم بك،طَ

مورة،يذهبون من قوة إىل قوة ، ون قدامر٢( ."]يف صهيون اِهللا ي(  
  

 "مريـاه "و" مورةَ"،وأن  ،كما مساه إبراهيم"وادي بكةَ"أن وادي البكاِء -رمحه اُهللا- أثبت كما   
  )٣(." مروةَ"حتريف"مورياه"و

           
       "وقد اعترف مل يكن يف الشامِ احملققون منهم بأن هذا املوضع يف مساكن وإمنا أدخلوا هذا اليهود،

على  هم قد دلتصحف ه،بل نصوصمل يثبت عند احملققني وجود هم،واخترعوا له موضعاًيف صحف سماال
 وخدمـة  هم عن النذرِيف كتبِ شائع تعبري اِهللا وأن قدام)٤"(بين إمساعيلَ يف مساكنِ احلجازِ أنه يف أرضِ

فالعبارةُاِهللا بيت، إىل حجاجِ تشري اِهللا بيت ٥.(همهم وسعيِوطواف(  
_________________  

 . ٩٩:الرأي الصحيح يف من هو الذبيح:انظر .١
: مفردات القرآن،نظرات جديدة يف تفسري ألفاظ قرآنية (يه اإلمام الفراهي يف كتابهأشار إل الَّذيجاء احملقق بالنص  .٢

 الترمجة الكاثوليكية :انظرو.)٣١٨
>http://www.elkalima.com/gna/ot/psalms/chapter84.htm  

-http://www.st:الترمجة االرثوذوكسية املصرية
mina.com/index.asp?section=7&category=chapter  

  العربية واالجنليزية اللُّغةب ٨٤املزمور /ايضا بربكات يغطون مورة.عابرين يف وادي البكاء يصريونه ينبوعا
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2684.htm  

  
٧ Passing through the valley of Baca they make it a place of springs; {N{  
  
י  ז ֵ ר ק، עֹבְ יָן    --הַּבָכָא ּבְעֵמֶ עְ ַ יתּוהּו מ ִ כֹות-ּגַם؛יְׁש ָ טֶה،    ּבְר ה יַעְ ֶ   מֹור

 .٥٦:الرأي الصحيح يف من هو الذبيح:انظر .٣
 .٦١، ٦٠:املرجع السابق .٤
 .٣١٨: ةحاشية مفردات القرآن،نظرات جديدة يف تفسري ألفاظ قرآني .٥

  
 



 ٢١

  ح ق ف  
 األحقاف  الَىعت هلقَو يف:                              

                                                                                                    ٢١/األحقاف                                                                                                                  
احلاُء والقاف والفاُء أصلٌ واحد ، وهو :")١(قال ابن فارسٍه،جِوعو ِءيالش لُيم:اللُّغة يف فقْاحل لُصأَ       

 :،ويف احلـديث "فاقحو فقَوقَح،فهو مجوواع الَإذا م ُءيالش فقَوقَاح:يقال،هجِوعو ِءيالش لِيميدل على 
  .هموى يف ننثَتى ونحقد ان:أي)٢(،"ةرجش لِّي ظف فاقح يٍبظَبِ رم هنأَ"

  

ومل يبلـغ أن   واستطالَ لِممن الر جواعما :ةاللُّغ،وهو يف القاف وسكون احلاِء ،بكسرِاحلقْف:ومن هذا األصلِ
 :القـيسِ  امـرىء  لُومنه قو،افعلى حقَ-أيضاً–،كما جيمعارٍبشأَو رٍبش،كَافقَأح:واجلمع)٣(،جبالً يكونَ

  ]الطَّوِيل[
  )٤(بنا بطْن خبت ذي حقاف عقَنقَلِ           فلما أَجزنا ساحةَ  احلي وانتحى

  ]الرجز:[العجاجِ ل وقو
              )٥(احقَوقَفَا حتى الْهِالَلِ سماوة          فَاـزلَـفاً فَـالي زلَـَلَّيـي الـطَ

اتفق املُفَسرونَ على أن األحقاف يف اآلية الكرمية موضع،كانت به منازلُ عاد األوىل قومِ هود،إال أم اختلفوا 
  :على عدة أقوالٍ  مكانِه،وهم يف ذلكيف 

  )  ٦.(،عن ابنِ عباسٍةَرهمو مانَبني ع أنه واد:األولُ
__________________  
 .٢٧٧:اللُّغةمقاييس :انظر .١
قـال عنـه   .٣/٧٢٣:صـحيحني ،املسـتدرك علـى ال  ٢/٢١٧:،اآلحاد واملثاين٢/١٨٨:غريب احلديث البن سالم .٢

 )٢٨١٨:حديث رقم.ف سنن النسائيصحيح وضعي(صحيح اإلسناد:األلباين
 ].حقف:[،اللسان١/٤١٣:النهاية يف غريب احلديث واألثر،١/٥٥١:غريب احلديث البن قتيبة .٣
  .١١/٤٤:،خزانة األدب١١/١٠٢:تهذيب اللُّغة،٢/١٨٨:،غريب احلديث البن سالم٣/ ١:البيت يف ديوانه .٤
 :التـاج  ،]وجـف [، ]زلف[،]حقف[، اللسان٢/٢٦٣:األنباريالزاهر البن ،١٣/١٤٧:تهذيب اللُّغةالبيت له يف  .٥

 .١/٢٩٦:،كشف املشكل١/٢١٨:،تفسري البحر احمليط١/٧٢:،الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي]وجف[، ]زلف[
،التفسـري  ٤/١٤٠:،تفسري النسفي٥/١٥٨:،تفسري السمعاين٤/١٧٠:،تفسري البغوي١٦/٢٠٤:تفسري القرطيب:انظر .٦

 ،١٥/٢٢٦:،عمدة القـاري ٨/٦٣:،تفسري البحر احمليط٥/١٠١:،احملرر الوجيز٩/١٦:ليب،تفسري الثع٢٨/٢٤: الكبري
حـرب األمـة والصـحايب    :هو أبو العباس القرشي اهلامشي،عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب. ٢٤/ ٢٦:روح املعاين

شهد مع علي بـن  و،وروى عنه األحاديث الصحيحة ولد مبكة، ونشأ يف بدء عصر النبوة،الزم رسول اهللا .اجلليل
هــ،قال ابـن   ٨٦وكف بصره يف آخر عمره،فسكن الطائف،وتويف سـنة  ، معركة اجلمل وصفني أيب طالب 

ما رأيت جملسا كان أمجع لكل خري مـن جملـس ابـن    /نعم ترمجان القرآن ابن عباس،وقال عمرو بن دينار:مسعود
 .]٦٨:موسوعة األمساء واألعالم[عباس،



 ٢٢

  )٢.(والضحاك )١(يف رواية عباسٍ ابنِ ،عن امِبالش لٌبج هأن:الثاين
،والشحر مكانٌ قريب )٣(قتادةَ ،عن رحهلا الش الُقَي ضٍرأَبِ على البحرِ ةٌفَرِشم الٌمرِ أن األحقاف:الثالثُ

وهو ساحلُ البحرِ بني عمانَ وعدن،من عدن.  
      

كانت منازلُ عاد باليمنِ يف حضرموت مبوضعٍ :"مقاتلٌقال .اَألولِ هو القَولِ الِوقْاَألهذه  نم راجِحوال
والقولُ الثالثُ تأكيد له،ذلك أن الشحر اسم للبالد الَّتي كان ا مهرةُ بن حيدانَ بن ) ٤(،"مهرة:يقال له

،إليه األرض تنسب ي٥(احلاف بن قضاعة الَّت( بالد ومهرةُ هذا أولُ من سكنبعد األحقاف  قومِ عـاد 
 إسحاق وابنِ عباسٍ ابنِ عن رويناه ما الصحيح):"٧(قال ياقوت احلموي)٦.(وهي أرض قضاعةَ األوىل

 حـدثْ ما ت كثرياًوهذا الَّذي عليه أكثر املفسرين؛ألن ".تنزهلا عاد كانت اليمنِ بأرضِ رمالٌ أا وقتادةَ
يف  هذه األحقافقـال املعاصـرون  .والصحراُء بني عمانَ والـيمنِ ،حِاالري بفعلِ األراضي الصحراوية: 

 غربـاً سـهالً   حضـرموت  شرقاً إىل حدود ظفار الَّتي متتد من األحقافبالد وأرض مهرةَ حالياً هي "
  )٨".(وساحالً وجبالً وهي تسمى بالد مهرةَ

________________  
،زاد ٥/١٠١:، احملـرر الـوجيز  ١٦/٢٠٤:،تفسـري القـرطيب  ٢٦/٢٢:،تفسري الطَّبـرِي ٧/٤٤٨:الدر املنثور:انظر .١

 .٢٦/٢٤:،روح املعاين٥/٢٤:، فتح القدير٧/٣٨٣:املسري
: ،احملرر الـوجيز ١٦/٢٠٤:،تفسري القرطيب١٩/١٦٨:،عمدة القاري٩/١٦:،تفسري الثعليب٧/٤٤٨:الدر املنثور: انظر .٢

و الضحاك بن عثمان الضحاك بن عثمان بن عبد اهللا األسدي احلزامـي  ه:،والضحاك٧/٣٨٣:، زاد املسري٥/١٠١
املدين القرشي عالمة قريش بأخبار العرب وأيامها وأشعارها يف املدينة ،كان من أكرب أصحاب مالك،وملا وىل الرشيد 

الـيمن   العباسي عبد اهللا مب مصعب اليمن استخلف عليها الضحاك،فأقام فيها سنة ،وتـويف مبكـة يف إيابـه مـن    
 ]١٤٨:موسوعة األمساء واألعالم[هـ ١٨٠سنة

،احملـرر  ٣/٢١٧:،تفسري الصـنعاين ٤/١٦١:،تفسري ابن كثري٤/١٧٠:، تفسري البغوي٢٦/٢٢:تفسري الطَّبرِي: انظر .٣
 .١/٧٨:، التبصرة١٥/٢٢٦:، عمدة القاري٩/١٦:، تفسري الثعليب٧/٣٨٣:،زاد املسري٥/١٠١:الوجيز

 .١٩/١٦٨:،عمدة القاري٩/١٦:،تفسري الثعليب٤/١٧٠:فسري البغوي،ت١٦/٢٠٤:تفسري القرطيب:انظر .٤
 .١/١٤٥:،الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي١/٣٥٥:،الطبقات الكربى٢/٢٩٦:تاريخ ابن خلدون:انظر .٥
 .٥/٢٣٤:معجم البلدان ،٣٨٢، ١/٣٨١:اإلكمال ،٣/٣٢٢:مساءذيب األ :انظر .٦
 .٢٥:معجم أعالم القرآن الكرمي:،وانظر١/١١٥:معجم البلدان .٧
 .)ويكيبيديا-احلرة املوسوعة(http://ar.wikipedia.org/wiki :الرابط التايل:انظر .٨

  
  
  
  



 ٢٣

  ر م ض   
 رمضان  ـ تعـاىل  – هيف قول - :                  

                                  ١٨٥/البقرة                                                                                                                  
   

 ،الـرمض  :ومن هذا األصلِ)١(ه،رِيغَو رٍح نم ٍءييف ش ةدعلى ح ةُالَلَالد:اللُّغةيف  "ضمر"مادة أصلُ        
وهو شةُد عِقْو الشسِم على الر٢(،هوغريِ لِم(أَ:الُقَيرض رمةٌض أي حةُار الرلِم أو احلجارو ، ةي ضمروـ م ا ن

يرضم ضاً إذا اشتدمه ،وأَ ررحرالقم احلَر ضإذا اشتد ٣(عليهم  وم(ويف احلديث،":اَأل اةُلَصابِوين إذا رمضت 
الفإذا :أي)٤(،"الُصارتفع الضحى وكانت الشموِقَ سةًيوذلك ألن الف،الَص تبرك عند احراقِت الرميقال ،اِءض: 
رمض-حفْري كَفَرِح-الرلُ جيرمض رامإذ:ضقَ ا احترقتدماه من شداحلَ ةومن استعمالِ)٥(،ر رِ  املفردةعالش يف

  ]البسيط:[يامطَالقَ قَولُ
  

نفَه ،ضاتواحلصى معتر ضمر              يحلُ والظِّلُّ ساكنةٌ، والردتع٦(م(  
  

  ]البسيط: [املشهور البيت يف الشعرِ ومنه ، اَءمحر على وزن رمضاُء سمواال عليها، الشمسِ بوقد وهي الرملُ
  )٧(كاملُستجِريِ من الرمضاِء بالنارِ                    واملُستجِري بعمروٍ عند كُربته  

ـ ف لَزن،أُنيملساملُ دنع ةمن األشهرِ العربية القمرية املُعظَّموهو "رمضانُ"ومن هذا األصلِ          يـ  ه  آنُرالقُ
رِفُوض فيه الصوم ،ةرلْهِجل ةالثَّانِي ةنالس يف كذَلو.  

________________  
 .٤٢٢:مقاييس اللُّغة:انظر .١
 .]رمض:[التاج اللسان،القاموس احمليطالصحاح ، ٣٦٦:،املُفْردات١٢/٢٥:تهذيب اللُّغة،٢/٧٥١:مجهرة اللُّغة :انظر .٢
 ].رمض:[اللسان،التاج:انظر .٣
باب من اسـتحب  (٣/٤٩:سنن البيهقي الكربى ،)باب صالة األوابني حني ترمض الفصال(١/٥١٥:صحيح مسلم  .٤

 ١:سنن الـدارمي ،)باب صالة األوابني(٢/٣٤٣:املسند املستخرج على صحيح مسلم،)تأخريها حىت ترمض الفصال
 .٤/٣٦٦:،مسند أمحد بن حنبل)باب يف صالة األوابني(٤٠٣/

 ].رمض:[،التاج١/٣٤٧:املغرب يف ترتيب املعرب ،١/٧٤:إصالح املنطق :انظر .٥
أسامة بن مالك بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بـن   عمري بن شييم بن عمرو بن عباد بن بكر بن عامر ابنهو  .٦

شـاعرا   وكان. ثبت ويكىن أبا سعيد ويقال أبا غنم وقيل امسه عمرو واألول أ. قاله  ولقب القطامي ببيت. تغلب 
 ،١/٩١:،عيـار الشـعر  ١/٢٤٢:مجهرة أشعار العرب:،والبيت يففحال رقيق حواشي الكالم كثري األمثال يف شعره 

 .١٣٨:،كلمات من القرآن٢/١١٩: ،ديوان املعاين٥/٧٩:، احليوان١/١٤٦:الصناعتني
ـ  :،وبـال نسـبة يف  ١/٣٧٨:فصل املقال:البيت منسوب للتكالم الضبعي يف .٧ ، ١/٤٢٥:يط األعظـم احملكـم واحمل

،خزانة ١/٣٨٩:،اإليضاح يف علوم البالغة١/٣٧٥:،جممع األمثال٢/١٩:، املستقصي يف أمثال العرب٢٤/٥٢:األغاين
  ].دعص:[، اللسان،التاج١/١٤٦:،إمتام الدراية لقراء النقاية١/١٥٦:،كتاب الكليات١/٣١٤:األدب



 ٢٤

 مسي بذلك ألنه يصادف فصل الصيف،)١(،"ذنبه واحتسابا غفر له ما تقدم منمن صام رمضان إميانا :"قال 
  ]الرجز:[هذا شهر رمضان،وهذا رمضان،قال الشاعر:واجلمع فيه على رمضانات وأرمضاء،يقال

  

  )٢(باِإلمياضِ احلَديثَ تقَطِّع             ٌ يف رمضانَ املَاضي      جارِية
  

وقد كان العرب يف اجلاهلية يسمونه النقاليق،ات:اقتنمو قاتولدها،:نتقت املرأة والناقة نتوقا،فهي ن ويف )٣(كَثُر
والناتق مـن  فروجا،:أي)٤(،"اًالَبقْأَ نخسأَو اًامحرأَ قتنأَو اًاهوفْأَ بيطْأَ نهنإِفَ اءسالن وابشبِ مكُيلَع:"احلديث

لالطَّ:[قال الشاعر.ة كثرية الوالدةاقَالنوِي[  
  

  )٥(وولّت على األدبارِ فرسانُ خثْعما   ويف ناتقٍ أجلَت لَدى حومةِ  الوغَى                       
  

أورد هذا ،"زاهر"الم ومل تكن مستعملة اسم كذلك من األمساء الَّتي أطلقها العرب على شهر رمضان قبل اإلس
  )٦.(املسعودي

      ةأهلُ اللُّغ أقوالٍ،يف اشتقاقِ رمضا واختلف إ:فقيلنَ،وهم يف ذلك على عدةنه من الرضِم وهو شةُد  عِقْو 
هذا  فوافق،وقعت فيها الَّتي باَألزمنةوها مس القدمية عن اللُّغة الشهورِ وملا نقلوا أمساَء،ةَارجواحل لِمعلى الر راحلَ
الشهأَ ريام شداحلَ ةر ورمضبل :وقيل)٧.(همسي بذلك لشدة حر جوف الصمِائ من شدة ـ :وقيل،شِطَالع سمي 

أَبذلك لنه يرمالذُّ ضنأَ،وبي:يها باَألقُرِحعالِم الصالحمن اِإل ةراضِم وقيل،وهو اإلحراق:تأخذُ ألن القلوب 
فيه من حرارة يف أمرِ والتفكرِ املوعظة ٨.(من حر الشمسِ واحلجارةُ الرملُ ،كما تأخذُاآلخرة (  

______________  
باب الترغيـب يف قيـام   (١/٥٢٣:صحيح مسلم ،)باب صوم رمضان احتسابا من اإلميان(١/٢٢:صحيح البخاري .١

واب من قام ث(٢/٨٦:سنن النسائي الكربى ،)باب فضل رمضان(٨/٢١٨:صحيح ابن حبان ،)رمضان وهو التراويح
 ،١/٢٠:،فضائل األعمـال ١/١٥٠:،فضائل األوقات٣/٧٤:،اجلمع بني الصحيحني)رمضان وصامه إميانا واحتسابا 

 .١/٢٢١:بستان الواعظني ورياض السامعني
،تفسـري  ١/٢٧٨:،كتـاب األزمنـة واألمكنـة   ٩٠٦/ ١:،مغين اللبيـب ١/١٦٤:خزانة األدب:البيت بال نسبة يف .٢

 ].رمض:[تاج، اللسان،ال٢٩٣/ ٢:القرطيب
 ١٤١: كلمات من القرآن:انظر .٣
 . اجلامع صحيح يف ٤٠٧٨:  رقم حديث انظر)  صحيح(  :قال عنه األلباين. ١/٣١:اإلفصاح .٤
 :،تفسـري القـرطيب  ]نتق:[،اللسان،التاج١/٦١٧:،أساس البالغة٦/٣٤٠:احملكم واحمليط األعظم:البيت بال نسبة يف .٥

 .٣٢/ ٢:، تفسري البحر احمليط٢/٢٩١
 ،مـؤرخ :من ذرية عبد اهللا بن مسـعود ،،علي بن احلسني بن علي املسعوديهو أبو احلسن.١/٢٥١:هبمروج الذ .٦

 ]٥٨:موسوعة األمساء واألعالم[هـ ٣٤٦رحالة، حباثة،من أهل بغداد،نزل مصر مدة،وكان معتزليا،تويف مبصر سنة 
خمتار ،الصحاح،٢/٢٦٤:ديث واألثر،النهاية يف غريب احل٨/٢٠٣:،احملكم واحمليط األعظم٢/٧٥١:مجهرة اللُّغة:انظر .٧

 .١/١٢٣:التنبيه ،حترير ألفاظ]رمض:[الصحاح،اللسان،القاموس احمليط،التاج،
 .١٤٦:،األعالم املمنوعة من الصرف يف القرآن الكرمي١٤٠، ١٣٩:كلمات من القرآن:انظر .٨



 ٢٥

قولٌ بعيد ،والصحيح أنه مأْخوذٌ من الرمضِ الَّذي ،وهذا ورِهالش رِائس لُثْم هلُمثِْ، ىنعم لغريِ وعضوم هنإ:وقيل
  .هو شدة احلَر،مث لُوحظَ بقيةُ املعاين بعد ذلك

  

      وفق من شهورِ السنة التاسع وهو الشهر،املعروف الشهر الكرمية بشهرِ رمضانَ يف اآلية اداملُر ينَ فوراملُفَس
  )١.(التقوميِ اهلجري
  ر و م   

    الَىعت هلقَو يف:                           ٢/الروم                                                                                                                  
  

        لُياجل:الروم ل،يقااملعروف:رومي يف الواحديف اجلمعِ ،وروم.للجيلِ مرةً يقال:")٢(قال الراغب املعروف 
الالتـيين   السهلِ ة،إحدى دولِروما أو رومي إىل مدينة نسبةَ الرومِ تسمية أصلُ،و"رومي كالعجمِ جلمعِ وتارةً
بشبه اجلزيرة وردوقد )٣(،اإليطاليةاِهللا به رسولُ بعثَ يف كتابٍ فردةُامل ههذ ت  َالكليب إىل قيصرِ مع دحية 
اتبع اهلدى  منعظيمِ الرومِ سالم على  هرقل إىل  اِهللا رسولِ حممد منالرمحن الرحيم  اهللابسم :"،وفيهالرومِ

الَّذي  اِهللا رسولِ إىل أمحد:"يف رد هرقل ،كما وردآخرِ كتابِه  إىل،..."أما بعد فإين أدعوك بدعاية اإلسالمِ
ه عيسى من قيصرٍب بشر ك عندنا يف  ملكأنك رسولُ اِهللا جند ك وإين أشهدك مع رسولالرومِ إنه جاءين كتاب

اإلجنيلِ بشرنا بك عيسى بن مرمي وإين دعوت الروم إىل أن يؤمنوا بك فأبوا ولو أطاعوين لكان خـرياً هلـم   
 ٤.("قدميك أين عندك فأخدمك وأغسلُولوددت(  

  

متدت حدود الدولة الرومية ومستعمراتها آنذاك من اسكتلندا مشاالً إىل السودان جنوبـاً،ومن  وقد ا          
قَبلِ امليلَاد،واستمرت عاصمةً للدولَة الرومية  ٧٥٣إِنَّ روما تأَسست عام :الفرات شرقاً إىل الربتغالِ غرباً،ويقال

 علَيها ميلَادية،عندما اتخذَ اِإلمبراطُور قُسطُنطين بِيزنطَةَ عاصمةً لَه بدلَاً من روما، مطْلقَا٣٣٠ًكُلِّها حتى عام 
القسم الغريب،وهو دولةُ الرومِ :م انقسمت دولةُ الرومِ إىل قسمني،القسم األول٣٩٥اسم القُسطُنطينِية،ويف عام 

  ) ٥".(ربية،وعاصمته رومية، والقسم الشرقي وهو دولةُ الرومِ الشرقية،وعاصمته القسطنطينيةالغ
والروم:جنسٍ اسمالفرق، بينه وبني مفردياُء ه يقالالنسبة،:رومي يف الواحدوليس لالسمِ عالقةٌ يف اجلمعِ ،وروم،

  .نه اسم أعجمي باتفاقِ أهلِ اللُّغة باألصلِ رومٍ الَّذي يعين التطلع إىل الشيِء وطلبه ، أل
________________  

 .٣/٥٨أضواء البيان  :انظر .١
 .٣٧٣:املُفْردات .٢
 .١٣):دولة الروم(أوربا منذ أقدم العصور:انظر .٣
 . ٢/٧٧:تاريخ اليعقويب .٤
 .١٢٩:معجم أعالم القرآن الكرمي:،وانظر)بتصرف(١٣):دولة الروم(أوربا منذ أقدم العصور .٥

  



 ٢٦

 ،الشرقية اإلمرباطورية على البيزنطيني سكان ه العرب،أطلقَاملعروفة األمة يف اآلية بالرومِ في املُراد رونَاملُفَسو   
 هزم الفرسِ أن كسرى ملك:واملعىن،الفرسِ سوى دولة نظري ،ومل يكن هلا يف ذلك الوقتعظمى وكانت دولةً

جيش ١( . الرومِ ملك(  
 

  س ل س  

 لسبيالس  الَىعت هلقَو يف:                ١٨/اإلنسان                                                                       
  

 ،سـلس  ،ورجلٌسهلَ والنَ:أي،اًسلَس ُءيسلُس الش:يقال)٢(،ِءييف الش ةُلَوهالس:اللُّغةس يف لَالس أصلُ       
ملا كان يف  صفةٌ:اللُّغة،وهو يف السلْسبِيل لِومن هذا األص،ةهولَسرى بِج قِلْيف احلَ اُءاملَ لَسلْست،وادقَنم نيلَ: يأَ

غاية ٣(،السالسة("يف التركيبِ زيدت الباُء مخاسيةً ةُالكلم حىت صارت ودلت على غاية السالسة"،)يقال)٤: 
شراب لْسلٌس وسالٌلس لْوسبِسلٌي يف احللقِ الدخولِ سهلُ:أي،مبعىن واحد لعذوبتحسانَ ه،ومنه قولُه وصفائ 

  ]الكامل:[الشامِ ملوك من غسانَ جفنةَ ميدح بين  ثابت بنِ
  

                   درو نقُونَ مسي   هِملَيع رِيصلِ          البلْسيقِ السحبالر فَّقصى يدر٥(ب(  
  

  :على قولني السلْسبِيليف معىن  وأهلُ العلمِ
  

 يف احللقِ تسلسلُ،يةالسالس ألنه يف غاية؛بالتسلسلِ للماِء صفةٌ ن سلسبيالًأ:علمِال أهلِ عليه أكثر الَّذياألول و
على ذلك  هم،ودليلُبسهولةللعنيِ مساًاولو كان اً،ه مصروفكون مل يصرف للتأنيث زيدت يف إمنا  ،والباُءوالعلمية

  )٦(.السالسةيف  للمبالغة التركيبِ
  

،وإمنا هابصـفت  ومسيت وصفت فكأن العني،ها يف احللقِمائ مرورِ وسهولة هاطيبِ،لللعنيِ اسم سلسبيالً أن:الثاين
انصرف آ ألنه رأس٧(. ية(  

___________________  
 .١٤/٥:تفسري القرطيب ،٣/٣:تفسري السمرقندي ،٣/٤٧٧:تفسري البغوي ،٣/١٢٠:التسهيل لعلوم التنزيل :انظر .١
 . ٤٨٩:اللُّغةمقاييس :انظر .٢
،زاد ٣٠/٢٢١:،التفسـري الكـبري  ١٩/١٤٢:،تفسري القـرطيب ]سلس:[،اللسان،التاج١٣/١٠٩:تهذيب اللُّغة:انظر .٣

 .١٥/١٤٨:،عمدة القاري٨/٤٣٨:املسري
 .٣٠/٢٢١:،التفسري الكبري٤/٦٧٢:الكشاف .٤
وأحد املخضرمني  الصحايب اجلليل،شاعر النيب :هو أبو الوليد اخلزرجي األنصاري حسان بن ثابت بن املنذر.هو  .٥

ملدينة،واشـتهرت  اجلاهلية واإلسالم،عاش ستني سنة يف اجلاهلية،ومثلها يف اإلسالم،وكان من سكان ا الَّذين أدركوا
ـ ٥٤،وعمي قبيـل وفاتـه،تويف سـنة    مدائحه يف الغسانيني،وملوك احلرية،قبل اإلسالم موسـوعة األمسـاء   [هـ

 ].برد:[التاج،١٤/٧٦، ١٢/١٢٧:تهذيب اللُّغة،١/٣١٢:اللُّغةمجهرة ،١/٢١١:البيت يف ديوانهو ]١٣٥:واألعالم
 .٢٩/٢١٩:تفسري الطَّبرِي :انظر .٦
  .٨/٤٣٨:ريزاد املس :انظر .٧



 ٢٧

، ةاسلَالسو ةلَوهالس نم هبِ تفَصا اتما لهبِ تيمس،و نِيعلْل ماس السلْسبِيلأن  تطمئن له نفسي الَّذيو         
وهذا ال ينافي كونه ويف األصلِ اًفَص ملا كان يف غاية السالسةفتكون العني، مسيت ه أو احندارِاحندارِ به لسالسة 

:[تعاىل هقولُ-أيضاً-ذلك ،يؤكدهمساغ وسهولة يف احللقِ هشربِ [ُالعـربِ  يف كـالمِ  معروفةٌ والتسمية، 
  . همبلغت لَنزِإمنا أُ والقرآنُ

  

أَوا قَماَأل ابنِ لُوعابِرأَْ ملَ":يسمع لْسبِسإِ اًلَيال فالقُ يرفَ ،)١"(آنهو يلُّد ى أَلَعنلَ ها يرِعلَ فه اشلَاًاقَقَت ،ـ ك نه 
حتلَ اًما يجلُه معنيف  سِلْى الس ةاللُّغ، ولَعياَأل نَّإِفَ هلَص واحد املَوعنى مارِقَتب.  

  

  :قولنيعلى  يف اآلية"سلسبيال"ب في املُراد املُفَسرونَو
 مسيت بذلك لسالسـة ":قال جماهد.ها يف احللقِمائ مرورِ لسهولة ، ،مسيت بذلكيف اجلنة عنيٍ أا اسم:األول

سيل٢(،"هاجريِ ها وحدة(ُفيها تسمى سلسبيالً عيناً": وقال قتادة سلسةٌ عني ماؤها مستقيد"،)قـال أبـو   و)٣
ومقاتلُ العالية ا تسيلُ مسيت سلسبيالً":حيانَ بنويف منازِ عليهم يف الطرقِ ألالعرشِ من أصلِ هلم تنبع من جنة 
إىل أهلِ عدن ٤(."اجلنان(  
  )٥.( وصفسمى مبعىن توت،للعنيِ أا صفةٌ:الثاين

  

وقد اختار الثاين معلالً القولَ جريرٍ ابن اختيارِ سببسـمى أي    ال ه بأن عليه إمجاعـه تتأويلِ،وإمنا عـىن بقول
وصف٦(.ت(  

  

        هأن أصلَ فيه قيلَ ما وأغرب:لْس بِسطريقا إىل  سلْ:املعىن به،فيكونُ مفعولٌ:وسبيالًفعلُ أمرٍ،:سل)٧(ا،لَي
قولٌوهذا  ، اجلنة ضعيف ، فصاحةَ ،مث إنومنفردةً مفصولةً ألنه لو كان كذلك لكتبت أعلى مـن أن   القرآن 
  . عند العربِ معروف فردةامل وأن أصلَ ،خاصةًاللفظة ذه جتيَء

______________  
،روح ١/١٣٣:،مقدمة فـتح البـاري  ٥/٤١٣:،احملرر الوجيز٣٠/٢٢٠:،تفسري الكبري٦/١١٩:تفسري السمعاين:انظر .١

 ].سلس:[،اللسان،التاج٢٩/١٦٠:املعاين
، وجماهد،هو أبو احلجاج جماهد بن جـرب املكي،مـوىل بـين    ٥/٤١٣:،احملرر الوجيز٤/٤٥٧:تفسري ابن كثري:انظر .٢

موسوعة األمساء [هـ١٠٤مفسر من أهل مكة،أخذ التفسري عن ابن عباس،مات مبكة وهو ساجد،سنة خمزوم،تابعي ،
 .] ٧٥:واألعالم

 .املصادر السابقة .٣
 .٤/٤٣٠:،تفسري البغوي١٩/١٤٣:تفسري القرطيب:انظر .٤
 .١/١٣٠:،حادي األرواح٤/٣٧٣:،تفسري الثعاليب٥/٤١٣:،احملرر الوجيز٢٩/٢١٩:الطَّبرِيتفسري :انظر .٥
 .٢٩/٢٢٠:الطَّبرِي تفسري .٦
  .٣٠/٢٢١:التفسري الكبري ،٤/٦٧٢:الكشاف :عزو هذا القول لعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يف .٧

  



 ٢٨

  س ن م   
 تسنيم  الَىعت هلقَو يف:                      ٢٧/املطففني                                              

  

ه لعلوِذا االسمِ؛ ،ومنه مسي السنامهعلوت احلائطَ إذا تسنمت:يقال)١(،واالرتفاع العلو:يف اللُّغة التسنيمِ أصلُ   
هوارتفاع ةٌ ناقةٌ:،يقالعن البدننِمالسنامِ عظيمةُ:أي،سبنِ لقمانَ ،ويف حديث عاد":أَ)٢(،"السنمةَ املائةَ يهبي: 
قال حسانُ بن ثابت .كذلك منه تسنيم القبورِ،وهو ضد تسطيحها،وهكذا سنام كل شيٍء أعاله،السنامِ العظيمةَ
]:لالطَّوِي[  

  )٣(بنو بِنت مخزومٍ ووالدك العبد         وإنَّ سنام املَجد من آلِ هاشمٍ  
  

يف  تسنيمعلو،وها عليهم من إذا أجريت تسنيماً م العنيهمتنس:مقوهل ،مصدر منالتفعيلُ ،والتسنيمأعلى اد:أي
ةاللُّغ:اججا تأتيهم من علو، قال الزمسيت بذلك أل،عنيٍ يف اجلنة اسم":تأتيهم من  عيناً متسنمٍ ه من ماٍءمزاج

علو تتعليهم من الغ سنم٥( اجلوهريقال )٤(،"رف":(ماٍء اسم يف اجلنة سمي بذلك ألنه جرى فوق  الغـرف 
  ".والقصورِ
 :،وهلذا قالَ بعدهجتري من علو إىل أسفلٍ)٦(،يف اجلنة عنيٍ اسم:يف اآلية واملُفَسرونَ في املُراد بالتسنيمِ         

             ]٢٨/املطففني[ها املقربون صرفاً،يشرب أهلِ لسائرِ ومتزج مسيت  ،اجلنة
  ".هممن فوق انصباباً عليهم فينصب ألنه يتسنم):"٧(مقاتل قالكما .ألا تنصب عليهم من علوإما كذلك؛

_____________  
 .٤٩٤:اللُّغةمقاييس :انظر .١
النهاية يف غريب احلـديث  ،١/٧٥:،الفائق١/٥٠٤:،غريب احلديث البن اجلوزي١/٥١٥:غريب احلديث البن قتيبة .٢

 ].سنم:[، اللسان، التاج٢/٤٠٩:واألثر
،دالئـل  ٢/٤٠٩:النهاية يف غريب احلديث واألثر،١/١٠٣:،أحاديث الشعر٤/١٤٨:،األغاين١/٩٧:البيت يف ديوانه .٣

 .٢٢٧، ١/٢٢٦:الدالالت السمعية ختريج،١/١٤٦:اإلعجاز
 .٩/٦٠:،زاد املسري]سنم:[اللسان،التاج ،٨/٥٣١:احملكم واحمليط األعظم:انظر .٤
بن محـاد اجلوهري،لغـوي مـن     هو أبو نصر إمساعيل:واجلوهري.١٥/١٤٩:عمدة القاري:،وانظر]سنم:[الصحاح .٥

ـ ٣٩٣،ومات يف سبيل ذلك سنة الصحاح،وهو أول من حاول الطريان ،أشهر كتبهاألئمة موسـوعة األمسـاء   [هـ
 ]٨٢:واألعالم

، تفسري ٢/٢٧٩:،تذكرة األريب يف تفسري الغريب١/٤٥٥:،التبيان يف تفسري غريب القرآن٨/٤٥١:الدر املنثور:انظر .٦
،تفسـري ابـن أيب   ٥/٤٥٣:،احملرر الـوجيز ٣١/٩١:،التفسري الكبري١٩/٢٦٦:، تفسري القرطيب٣٠/١٠٩:الطَّبرِي

،مـن  ٥/٤٠٣:ير،فتح القد٨/٤٣٤:،تفسري البحر احمليط٩/٦٠:،زاد املسري٤/٣٩٦:،تفسري الثعاليب١٠/٣٤١٠:حامت
 .٣٠٧:بديع لغة التنزيل

 .١٩:٢٨٣:،عمدة القاري٩/٦٠:زاد املسري: ،وانظر٣/٤٦٣:تفسري مقاتل بن سليمان .٧



 ٢٩

ـ أَ ابِرش فرشأَ  مينِست":اسٍبع ناب الَقَا مكَ،ةناجلَ يف ابٍرش عفَرا أَهنأَل وأَ ـ اجلَ لِه نة،وهـ  و صرف 

لقَلمبِرين ويمزج أَلصابِح اليم١(،"نِي(الَقَو:ذَها مماُهللا ولُقُا ي ـ ف يه:           

                      ] هِ،فَ]١٧/السجدةي:"اسم مٍلَع لعـ  نٍي فـ اجلَ ي نة، 
سماملَبِ يصرِد من سمنذَإِ هفَا رعأَ،كَهنا أَهفَرع أَ رابِشاجلَ لِهن٢(،"ة(احلَ الَقَوسن البرِصي في ـ فْت  هرِيِس

قَلوله تىالَع:           ]إحدامها ]:"٥٠/الرمحنلواألخرى ،التسنيمبِيلْس٣".(الس(   

   
قالَ ابن جريـرٍ يف  . أنه اسم ماٍء يف اجلنة ؛ مسي بذلك لعلوه وارتفاعه-واُهللا أعلم-واألقرب إىل الصوابِ  

ولعل هذا من ".عليهم عليهم من فوقهم فينحدر ينزلُ من ماٍء هومزاج معناه يف هذا املوضعِ):"٤(تفسريِه
زولٍ ، يؤيد ذلك عدةُ أمورٍ منها حديثُ أيب هريرةَ أارِ اجلنة تنساب متفجرةً من األعلى مث تنحدر يف ن

قال رسولُ اِهللا :قال":ِفَ نَّإاجلَ ينة ائةَم درجأَ ةعدها اهللا للمجاهديفَ ني بِساِهللا لِي ما بين الدرجتنِي 
 شرع هقَوفَ اهرأَ ةناجلَى لَعأَو ةناجلَ طُسوأَ هنإِفَ سودرالف وهلُأَساْفَ اَهللا متلْأَا سذَإِفَ ضِراَألو اِءمن السيا بمكَ
الرمنِح ومنه فَتجأَ رنهاجلَ ارن٥(." ة(  
  

____________  
  

 ،تفسـري ٥/٤٠٤:،فـتح القـدير  ٣/٣٥٧:،تفسـري الصـنعاين  ٣١/٩١:،التفسري الكبري٨/٤٥٢:الدر املنثور:انظر .١
جمموع فيه مصنفات أيب جعفـر ابـن   ،١٠/٣٠٠:،األحاديث املختارة٨/٤٣٤:،تفسري البحر احمليط٤/٣٩٦:الثعاليب

 .١/٣٢١:البختري
 .٢/٢٤١:موسوعة األمساء واألعالم املبهمة يف القرآن الكرمي .٢
سري البحـر  ،تف٤/٤٥١:،الكشاف٤/٢٧٨:،تفسري ابن كثري٤/٢٧٤:،تفسري البغوي٨/١٨٤:أَبِي السعودتفسري :انظر .٣

 .٥/١٤٠:،فتح القدير٩/١٨٩:الثعليب،تفسري ٨/١٩٥:احمليط
 .٣٠/١٠٨:الطَّبرِيتفسري  .٤
باب الرخصـة  يف  (٩/١٥:،سنن البيهقي الكربى)باب درجات ااهدين يف سبيل اهللا(٣/١٠٢٨:صحيح البخاري .٥

 .١/٧٢:غفار،العلو للعلي ال٨/٣٢٩:،األحاديث املختارة)اإلقامة بدار الشرك ملن ال خياف الفتنة
 

   
  
  



 ٣٠

  ش ت و   

 الشتاء الَىعت هلقَو يف:                             

                                                                                           ٢/قريش                                                                                                                                       
   

       ةاألرب:أصلُ الشتاِء يف اللُّغ من فصولِ السنة الفصلُ املعروففارسٍ.عة والتـاُء  ):"١(قال ابن الشني
من األزمنة لزمان املعتلُ أصلٌ واحد وهو الشتاُءواحلرف،:الصيف خالف"  وهو فصلٌ من فصولِ السـنة،

بالربودة دونَ غريِه ميتاز األربعةهي،،وله ثالثةُ أزمنة:،الومسيالربيع،يقال)٢(،الشتوي:  شـات أي،يـوم: 
بارد.ر:[قال الشاعرافالو[  

  )٣(فإنَّ الشيخ يهرِمه الشتاُء                إذا جاَء الشتاُء فَأَدفئوين                       
  

 :قـال جريـر  .،وشتوا إذا أصام الشتاُءالشتاِء إذا دخلوا يف فصلِ أشىت الناس:يقال،شتا وأشىت والفعلُ 
  ]الوافر[

  )٤(احلَرِمي عن ئديناالذَّ ا ابنيو             شتونا إِذا املُطْعمني ابن فيا                    
  

كاملربعِ ملكان قضاِء فصلِ الربيعِ واملصيف ملكان قضاِء فصـلِ الصـيف،   ،الشتاِء مكانٌ:واملشىت واملشتاةُ
واجلمع:قال طرفةُ.شتوي:املشايت،والنسب بن الرمل:[العبد[  

  

  )٥(ال ترى اآلدب فينا ينتقر           حنن يف املَشتاةِ  ندعو اجلَفَلَى                     
  

 :أي:أصام الشتاُء:يقال)٦(،ألم يلتزمون بيوتهم وال خيرجون لطلبِ الرزقِ جماعةً والعرب جتعلُ الشتاَء
  .اصابتهم جماعةٌ :أي)٧(،"مرملني مشتني وكان القوم:"أم معبد ويف حديث،ااعةُ
______________________  
 .٥٤٩:اللُّغةمقاييس  .١
 .٩٨:كتاب األزمنة وتلبية اجلاهلية:انظر .٢
،اإلصـابة يف متييـز   ٧/٣٦٥:،خزانـة األدب ٣/٢٢٠:األمايل يف لغـة العـرب  :البيت للربيع بن ضبع الفزاري يف .٣

 ].ربع: [، التاج٢/٥١٠:الصحابة
 . ١/٢٠٢:البيت يف ديوانه .٤
، خزانـة  ١/١٤:الزاهـر البـن األنبـاري   ،١٤/١٤٧:تهذيب اللُّغة،٢/١١٨٠:اللُّغةمجهرة ،١/٢٩:ت يف ديوانهالبي .٥

 ،١/٢٦٩:،طلبة الطلبـة ١/٣٢٨:املطلع على أبواب املقنع ،٢/١٨٢:،البخالء١/١٣٦:،أدب الكاتب٩/٤٣٤:األدب
 ].شتو:[،اللسان،التاج،املصباح املنري١/٥٧٩:احلماسة املغربية

 ].شتو:[،اللسان١١/٢٧٢:تهذيب اللُّغة ،٢/٤٤٣:النهاية يف غريب احلديث واألثر :انظر .٦
، ٢/٣٠٣:الزاهـر البـن األنبـاري   ،١/٥١٨:،غريب احلديث البن اجلـوزي ١/٤٦٢:غريب احلديث البن قتيبة .٧

  .٢/٤٤٣:النهاية يف غريب احلديث واألثر،١/٩٤:الفائق



 ٣١

  ]الوافر [:احلطيئة لقو في الشعرِ بِهذَا املَعنى ومنه
  )١( تجنب دار قَومهم الشتاُء              إذا نزل الشتاُء بِدارِ قَومٍ                              

  .مل يصب جارهم الفقر وااعةُ :أي
  

لُ الشتاِء،وقد كان العرب يرحلون لليمنِ شتاًء، فص:واملُفَسرونَ في املُراد بالشتاِء على حنو ما قاله أهلُ اللُّغة ،أي
  .هنا مينت عليهم بذلك -سبحانه وتعاىل  -وللشامِ صيفاً ينتفعون برحلتهم يف التجارة وطلبِ الرزقِ ، واُهللا 

  
 ص خ خ  
 ةاخالص  الَىعت هلقَو يف:                   ٣٣/عبس                                                                          

   
  :للعلماِء يف معىن الصاخة عدةُ أقوالٍ ، منها

خة جمازاً ألن النـاس  مثلُ أصاخ له فوصفت النفخةُ بالصاه صخ حلديثيقال ):"٢(االستماع،قال الزخمشري-١
  .،أي يستمعون"يصخون هلا

: العريب وقال أبو بكر بن،أي الداهيةُ ونابتهم النائبةُ صختهم الصاخةُ تقول العرب):"٣(و حيانالصم،قال أب-٢
الصتورثُ ةُاخ يهي الَّت الصمم ."  
ا إ:يقالاخةُ ،من ذلك الصمن األصوات يدل على صوت أصلٌ واخلاُء الصاد:")٤(فارسٍ قال ابنالصيحةُ، -٣

الصيةُح تصاآلذانَ م"الُقَ،ي:ضربت الصخبِ ةَرحفَ رٍجسمعلَ تها صاآلذانَ:،أيةًخ مصداً ييداً شتوص.  
  

ناس فَخاف ال:"ومنه حديثُ ابن الزبيرِ وبِناِء الكَعبة)٥(،اهتدشلاآلذانَ  مصت ةُحيالص:ةَاخالص أَنَّ واألرجح     
هبيصاِءأَنْ يمالس نةٌ ماخيصخ اآلذانَ،:أي) ٦(،"م ص شديد والفعلُ منه صوتصاألذنَ خ يصخـ ه ا صإذا اًخ،

هصياح ةُ،أصمها بشدةاخوالص فاعلٍ اسم  خصي ختصخمن ص يا هي الَّتاً،كأّخص.  
  

         _______________  
، ٧/٣٥٧:،خزانـة األدب ١/٤٦٦:،غريب احلديث البـن قتيبـة  ١١/٢٧٢:،تهذيب اللُّغة١/١٣:يوانهالبيت يف د .١

 ].شتو: [،اللسان،التاج١/١٨٣:، عيار الشعر١/٣٨٧:الصناعتني
 .٣١/٥٨:التفسري الكبري :،وانظر٤/٧٠٦:الكشاف .٢
 .٨/٤٢١:تفسري البحر احمليط :البحر احمليط .٣
 .٥٦٥:مقاييس اللُّغة .٤
،النهايـة يف غريـب   ]صـخخ :[،التاج،املعجم الوسيطخمتار الصحاح،اللسان ،الصحاح،٦/٢٩٣:يب اللُّغةتهذ:انظر .٥

 .٢/٢٧٢:، تذكرة األريب يف تفسري الغريب٣/١٤:احلديث واألثر
 .٣/١٤:،النهاية يف غريب احلديث واألثر٢/٧٥:،الفائق٢/٥٦٢:غريب احلديث للخطايب .٦

  
  



 ٣٢

 اداملُر ينَ فوربواملُفَسالصاخة يف اآلية يوم القيامةيومِ من أمساِء ،فهي اسم مثلُالقيامة،  الطامـة  واحلاقـة 
والقارعة مسيت بذلك ألن فيها صيحةً؛هاوأشباه وقعها تصمها:أي،تصخ األمساع قال.لشدة عبـاسٍ  ابن 
":الصةُاخ مأَ نساِءم يمِو القيام١(،" ة(ا النفخةُ واملراد ُيف قوله الثانية تعاىل–،كما أشري-:      

        ]١٨/،النبأ١٠٢/طه.[  
  

  ص م د  

 مدالص  الَىعت هلقَو يف:               

                                                                  ٢/اإلخالص                                                                                                                    
  

       ةيف اللُّغ أصلُ الصمد:ومنه مسي)٢(،القصد السيد ي يالَّذاحلوائجِقضاِء إليه يف  صمد قصدألنه ي، 
د :تقولُ العربصمت فالناً أصمده وأصدمداً إذا قصدتوفالنٌهه صم، مصمإذا كان سيداً د، يإليه  قصد

  ]الطَّوِيل[ :مقصود،ومنه في الشعرِ قَولُ طرفةَ بنِ العبد :أي،وبيت مصمد )٣(، احلوائجِ يف قضاِء
  

  )٤(املُصمد ةِ  البيت الرفيعِإىل ذرو                        يننْ يلتقِ احلي اجلميع تالقإو
   

 إليه الناس يصمد ،ه أحدالَّذي ليس فوقَ السيد الصمدأن  اللُّغة بني أهلِ ال خالف:"األنباري و بكرٍبأقال 
  )٥(."همهم وحوائجِيف أمورِ

  
______________  

 .٦/١٦١:السمعاين ،تفسري٤/٤٧٤:،تفسري ابن كثري٨/٤٢٣:،الدر املنثور٣٠/٦١:تفسري الطَّبرِي:انظر .١
 .٥٧٦:اللُّغةمقاييس :انظر .٢
 ،١٠/٣٣٤:تفسـري الـثعليب  ،٤/٢٢٤:التنزيل التسهيل لعلوم ،٥/٥١٦:فتح القدير ،١٦٦،/٣٢:التفسري الكبري:انظر .٣

 .٢٠٠:،وهللا األمساء احلسىن٩/٢١١:حتفة األحوذي ،٢٠/٩:عمدة القاري
 .١/٣٩٥:،أدب الكاتب٢/٢٩٢:،األمايل يف لغة العرب١/١٣٠:،مجهرة أشعار العرب١/٥:البيت يف ديوانه .٤
بكـر  وأبو .١/١٦٨:،بدائع الفوائد١٧/٢١٦:،جمموع الفتاوي٩/٢٦٨:،زاد املسري٨/٥٣٠:تفسري البحر احمليط:انظر .٥

،ومن أكثر الناس حفظـا للشـعر   اللُّغةمن أعلم أهل زمانه باألدب و:األنباري هو حممد بن القاسم بن حممد بن بشار
ـ ٣٢٩وتويف ببغداد سـنة  ) على الفرات(كان حيفظ ثالمثائة ألف شاهد يف القرآن،ولد يف األنبار:قيلواألخبار،  هـ

 ]٦٥:موسوعة األمساء واألعالم[
  
  



 ٣٣

  ]البسيط:[في الشعرِ قَول الشاعرِومنه ) ١(،"هفوقَ فال سيد ددؤالَّذي انتهى إليه الس ديالس الصمد:" قال الزجاجو
  

يسورا جمنِعاً بِياللَّص فيلِ واعتمواد                       الَو رهيةَن إال سدمص د٢(ي(  
  ]البسيط:[ اآلخرِ قولُمثلُه و.مصمود ، مقصود:أي

  

  )٣(خذْها حذَيف فأَنت السيد الصمد                   ثُم قُلت لَه علَوته بِحسامٍ 
  ]الطَّوِيل:[اآلخرِ وقولُ

  

  دنِي أسب يريي بِخالناع كَّرأَالَ ب           مدد الصوبالسي ودسعنِ مرِو بم٤(بِع(  
  

        على وزن ل"والصمداسمِ املفعولِ"فَع لَبِ مبعىن املسلوبِ هي من أوزانأي ،مبعىن اسمِ املفعولِ مثلُ الس: 
 لِاملصموداملُهملِ:أي،إليه مثلُ اهلَم. به اإلنسانُ إضافةً إىل أنه يوصف يوصف هذا الوصف مبعىن املصمود فصمد

  .رؤوف ورحيمٍ :به اخلالق،مثلُ
  

  :واملشهور من أقوالِ املفسرين في املُراد بالصمد يف اآلية قوالن      
  

مبعـىن  ) ضِبالقَ(ـ،ك، فهو فَعل مبعىن مفعولٍ من صمد إذا قصد وائجِإليه يف احل دمصالَّذي ي أنه السيد:األولُ
السيد املطاع الَّذي كَملَ :يف قضاِء احلوائجِ،كذلك من معىن االسمِإليه  إليه أي مقصود ألنه مصمود؛املقبوضِ

،والسؤدد ٥(يف أنواعِ الشرف( ٍعباس قال ابن":الصمد ي قد كَ السيدالَّذيف لَم هسؤدد"،)وبه) ٦ أبـو   فسر
  ".أحد  هليس فوقَ يصمد إليه هو الَّذي):"٧(اآليةَ فقال عبيدةَ

___________  
 .٩/٣١١:، حتفة األحوذي٥/٥١٦:فتح القدير،١/١٦٨:فوائدبدائع ال،٩/٢٦٨:سريزاد امل: انظر .١
،وبال نسبة ١/٤٧٤:البيان ،أضواء٥/٥١٦:،فتح القدير٢٠/٢٤٥:تفسري القرطيب:بن بدر يف نالبيت منسوب للزبرقا .٢

 .٢/٢٩٢:،األمايل يف لغة العرب١/٨٣:الزاهر البن األنباري:يف
، الصحاح، اللسان، ٢/٢٩٢:األمايل:،وبال نسبة يف١/٨٤:الزاهر البن األنباري:يف مرو بن األسلعالبيت منسوب لع .٣

 :،فـتح القـدير  ٦/٣٠٤:،تفسري السـمعاين ٨/٥٢٩:،تفسري البحر احمليط٢٠/٢٤٥:،تفسري القرطيب]صمد:[التاج 
 .١/٤٧٤:،أضواء البيان٣٠/٢٧٣:،روح املعاين٥/٥١٦

،إصـالح  ١/١٠٦:،البيـان والتبـيني  ٢/٦٥٧:اللُّغـة ،مجهـرة  ٨/٢٩٤:احملكم واحمليط األعظم:البيت بال نسبة يف .٤
 ،٢٠/٢٤٥:،تفسـري القـرطيب  ٥/٢٣٨:،إعراب القرآن٣/١٠٢٥:،الصواعق املرسلة٢٢/٩٦:، األغاين١/٤٩:املنطق

 ].صمد:[،اللسان٥/٥٣٦:،احملرر الوجيز٨/٥٢٩:لبحر احمليطتفسري ا
،أمسـاء اهللا احلسـىن،واآليات   ٤٨٦:،جتليات يف أمساء اهللا احلسىن٦١:أمساء اهللا احلسىن،دراسة يف البنية والداللة:انظر .٥

 .٢٠٠:،وهللا األمساء احلسىن٧١:الكرمية فيها
،زاد ١٠/٣٤٧٤:،تفسري ابـن أيب حـامت  ١٠/٣٣٤:لثعليب،تفسري ا٤/٥٤٤:،تفسري البغوي٨/٦٨٢:الدر املنثور:انظر .٦

 .١/٣٨٣:العظَمة لألصبهانِي،١/١٤١:،معارج القبول٥/٥١٧:،فتح القدير٩/٢٦٧:املسري
  .٨/٧٤٠:،فتح الباري٩/٢٦٧:زاد املسري:،وانظر٢/٣١٦:جماز القرآن .٧



 ٣٤

 )٤(،جـبريٍ  وابنِ)٣(،وجماهد)٢(،احلسنِو)١(،عباسٍ ابنِ عن ،يف روايةله ال جوف الشئُ الَّذي أنه:الثاين
  )٧.( السديو )٦(،  والضحاك )٥(،  وعكرمةَ

  

 :أي،هصـمدت :من قوهلم،يف األمورِ املقصود:املصمود -أهلِ اللُّغة ومجهورِ املفسرين -وعلى الرأي األولِ
من أمساِء اِهللا احلسىن ، هقصدت اسم.ي):"٨( جريرٍ قال ابنلِأوىل بتأويهو  الَّذ الكلمة من  املعىن املعروف
ه ليس فوقَ الَّذي ال يستغنون عنه وهو الغين،وكل خملوقٍ إليه يصمد:واملعىن،"هبلسانِ القرآنُ من نزلَ كالمِ
بعد ذلك-تعاىل-بقوله مرتبطةٌ ،واملفردةُأحد:                 ]٤/اإلخالص[  

_______________  
،أضـواء  ٩/٢٦٨:،زاد املسـري ١٠/٣٣٤:،تفسـري الـثعليب  ٤/٥٧١:،تفسري ابن كثري٤/٥٤٤:فسري البغويت:انظر .١

 .١/٤٧٤:البيان
،زاد ١٠/٣٣٤:، تفسـري الـثعليب  ٤/٥٤٤:،تفسري البغوي٢٠/٢٤٥:،تفسري القرطيب٣٠/٣٤٥:الطَّبرِِيتفسري : انظر .٢

 .٥/٥١٦:،فتح القدير٨/٥٣٠:، تفسري البحر احمليط٩/٢٦٨:املسري
،تفسـري  ٤/٥٧١:،تفسري ابن كثري٤/٥٤٤:، تفسري البغوي٣٠/٣٤٥:الطَّبرِِيتفسري : ،وانظر٢/٨٩٤:جماهد تفسري .٣

 ١/٤٧٤:،أضواء البيان٥/٥١٦:، فتح القدير٩/٢٦٨:، زاد املسري١٠/٣٣٤:الثعليب
اد ،ز١٠/٣٣٤:، تفسـري الـثعليب  ٤/٥٤٤:،تفسري البغوي٢٠/٢٤٥:،تفسري القرطيب٣٠/٣٤٥:الطَّبرِِيتفسري : انظر .٤

والء الكـويف،  هو أبو عبد اهللا األسدي بـال : وابن جبري.١/٤٧٤:،أضواء البيان٥/٥١٦:، فتح القدير٩/٢٦٨:املسري
كان أعلمهم على اإلطالق،وهو حبشي األصل ،من مواليه بين والبة بن احلارث من بين أسـد،  تابعي،:سعيد بن جبري

 ]١١١:موسوعة األمساء واألعالم[هـ٩٥اسط سنةأخذ العلم عن عبد اهللا بن عباس وابن عمر،قتله احلجاج بو
 ،٣/٦٠٨:،تفسري السـمرقندي ٤/٥٧١:تفسري ابن كثري،٢٠/٢٤٥:،تفسري القرطيب٣٠/٣٤٥:الطَّبرِيتفسري : انظر .٥

أبو عبد اهللا  :وعكرمة هو .١/٤٧٤:،أضواء البيان٥/٥١٦:،فتح القدير٩/٢٦٨:، زاد املسري٣/٤٠٧:تفسري الصنعاين
طـاف  .،كان من أعلم الناس بالتفسـري واملغـازي  تابعي: ،موىل عبد اهللا بن عباسبن عبد اهللا الرببري املدين،عكرمة

موسـوعة األمسـاء   [هــ  ١٠٥البلدان،وروى عه زهاء ثالمثائة رجل،منهم أكثر من سبعني تابعيا،تويف باملدينة سنة 
 ]١٦٣:واألعالم

، فـتح  ٩/٢٦٨:، زاد املسـري ٤/٥٧١:كثري ،تفسري ابن٢٠/٢٤٥:،تفسري القرطيب٣٠/٣٤٥:الطَّبرِيتفسري : انظر .٦
 .١/٤٧٤:، أضواء البيان٥/٥١٦:القدير

،أضـواء  ٥/٥١٦:،فـتح القـدير  ٩/٢٦٨:،زاد املسـري ٤/٥٧١:،تفسري ابن كثري٣/٦٠٨:تفسري السمرقندي: انظر .٧
،هو إمساعيل بن عبد الرمحن السدي،تابعي،حجازي األصل،سكن الكوفـة،قال فيـه ابـن تغـري     ١/٤٧٤:البيان
مسي بالسـدي   ]١/٣١٧: األعالم[ب التفسري واملغازي والسري،وكان إماما عارفا بالوقائع وأيام الناس،صاح(بردي

 .لبيعه املَقَانِع يف سدة مسجد الكوفة،وثقه اإلمام أمحد ،واحتج به مسلم
  .٣٠/٣٤٧:الطَّبرِيتفسري  .٨

  



 ٣٥

  ص ي ف  
 يفالص الَىعت هلقَو يف:                        

                                                                                        ٢/قريش    
  

            من األزمنة فيمن فصولِ :الص الفصلُ املعروفالسنة للشتاِء املقابلُ صلُفالوهو )١(،األربعة، 
ميتاز باحلرارة الشتاُء كما ميتاز يقالُبالربودة،:يوم صائفلَ،وجاَء يف املثلِحارةٌ:أي،صائفةٌ ةٌلَي،": فييف الص

ن إذا دخلُوا يف زمان فَهم مصيفُووا افُص،وأَيضرب لمن طَلَب شيئَاً قَد فَوته علَى نفِْسه)٢(،"ضيعت اللَّبن
الصيفأَ ،واجلمعصيواملَاف،وضع مصييقالف،:صفُيأقاموا فيـه  :أي ،كذا وا يف مكان   فَاً،واجلمعـيص

  .مصائف
  

      على أنه فصلُ الصيف يف اآلية بالصيف اداملُر ينَ فورشٍ وقد كان لقـري )٣(،املقابلُ للشتاِء،واملُفَس
،ويف السـورة ميـنت اُهللا   ،وأخرى إىل الشامِ صيفاً؛للتجارة وطلبِ الرزقِرحلتان،واحدةٌ إىل اليمنِ شتاًء

  .عليهم أن أمنهم يف هاتني الرحلتني
  

  ط م م  

 الطَّامة  الَىعت هلقَو يف:                         ٣٤/اتالنازع                                                                                        
  

ـ لَع مطَ:القَي)٤(شيِء للشيِء حتى يسويه،ال ةُيطغت:اللُّغةيف  مالطَّ أصلُ         ـ م،واهطَّغَ يذا أَى كَ نه 
) ٥(،اهطَّغَ:أي،ٍءيش لَّكُ مطَو لُيالس حىت امتألت واستوت،وجاَء ها بِاهطَّا غَذإِ ابِرالتبِ رئْالبِ مطَ:مهلُوقَ

ـ  جييُء مِيظالع رِملَأل برضيأي غَطَّى،)٦(،"القري ىلَع مطَفَ يادى الورج:"الِثَمويف اَأل ـ  معيفَ الصغير 
الكَوبير .  
  

_______________  
 .٥٨٣:اللُّغةمقاييس :انظر .١
 .٤/٣٩٤:،تاريخ ابن معني٦/٢٢٨:،األغاين١/٣٢٩:،املستقصي يف أمثال العرب٢/٦٨:جممع األمثال .٢
 .١/٩٣٥:تفِْسير السعدي ،٩/٢٠٢:تفسري أَبِي السعود :انظر .٣
 .٦١٧:اللُّغةمقاييس :انظر .٤
 ].طمم:[اللسان،املعجم الوسيط،التاج:انظر .٥
، ٨/٤١١:،تفسري البحر احملـيط ١٩/٢٠٦:،تفسري القرطيب٢/٥١:،املستقصي يف أمثال العرب١/٣٢٢:مثالمجهرة األ .٦

  .جمرى املاء اىل الروضة واجلمع قريان وأقريه والقري .٣/٤٤٥:يتيمة الدهر،٣٠/٣٥:،روح املعاين٤/٦٩٨:الكشاف



 ٣٦

  ]البسيط:[علقمة الفحل في الشعرِ قَولُومنه 
  

قَد ذانِبي مقسها   تيفَتصع زالَت        ومطْماملاِء م يها من أَتورد١(ح(  
  

 مطي اُءاملَ مطَ:")٢(منظورٍ قال ابن.بلَغَا ولَ،إذا عرماَأل مطَ:قال،ي،ألن فيه تغطيةَِءيعلى الش ةُبلَالغ:اللُّغةيف  موالطَّ      
ألنه يغلب كُلَّ شيٍء،ومنه  ، بالطِّم ومنه مسي البحر،" مد طَقَفَ بلَى غَتا حلَعو رثُا كَم لُّكُو رمغَا ولَع اًمومطُو اًمطَ
ما سواها،ويف  ؛مسيت بذلك ألا تغلبتعلوها وتغلبها:أي ،الدواهي تطم على سائرِ الَّتي،،وهي الداهيةُالطَّامةُ - أيضاً-

ال  الَّتي يسمون الداهيةَ منها،وكان العرب ها أكربإال وفوقَ ما من داهية:أي)٣(،"ة إِلَّا وفَوقها طَامةٌما من طَام:"األثرِ
تطاق والطامةُ ، بالطامة هي :أي،فاعلٍ اسميتطم الَّت.  

علـى كـل    أي تعلو وتغلب ، على الدواهيمسيت بذلك ألا تطم  ؛ القيامة يوم يف اآلية ا في املُراد املُفَسرونَو   
 :يأَ،"ٍءيش لِّى كُلَع مطُت ةُاميهي الق:")٥( الفَراُءوقال )٤(،" القيامة يومِ من أمساِء الطامةُ ": عباسٍ قال ابن،  شيٍء

تغلبه وتطِّغيهو،قلَي:هي فْالنانِالثَّ ةُخةُي،وقلَي:السالَّ ةُاعيت يساق فيا أَهاجلَ لُهنى اجلَلَإِ ةنة أَولُه إِ ارِالن٦.(ارِىل الن(  
  

     سورةُ واختصت باسمِ النازعات"الطامة"سورةُ واختصت باسمِ عبس "الصاخة "ما وصفلشيٍء مع أ ألن  واحد
اسم الطامة يومِ بأهوالِ وأنبأُ أرهب ال ،وسورةُالقيامةنازعات بنيت والترهيبِ على التخويفها وما ،فابتداؤها وختام

بينهما ختويف وترهيب ، ها أشد العبارتني موقعاًفناسب أما سورةُ ، يف الرهبة عبس وإمنا  ، على ذلك الغرضِ فلم تنب
بنيت على قصة أم مكتومٍ بنِ اِهللا عبد ُفسورة، النازعات يف الترهيبِوأشد  ، أقوى يف التخويف ، ها أبلـغُ فناسب 

  )٧( . القيامة يومِ العبارتني وأقوى اللفظني من أمساِء
______________  

 كـان األوىل، الطبقـة  من جاهلي، شاعر: متيم بين من قيس، بن ناشرة بن -والباء العني بفتح-هو علقمة بن عبدة  .١
حل،مسي بذلك ألنه خلف على امـرأة امـرئ   ،وهو املشهور بعلقمة الفمساجالت معه وله القيس، المرئ معاصرا

تـاريخ  )٤/٢٤٧:األعالم( أشعر منه يف صفة فرسه فطلقها فخلف عليها، القيس ملا حكمت له على امرئ القيس بأنه
 :،تفسـري القـرطيب  ٢٧/١٢٠:الطَّبـرِي تفسري :،ويف١/٣٩٨:،املفضليات١/٦:البيت يف ديوانهو.)٤١/١٣٩:دمشق

قـد  (١/١٧٤:،السـرية النبويـة  ١/٣٩٦:،أساس البالغـة ٥/٢٢٥:حملرر الوجيز،ا٩/١٧٩:،تفسري الثعليب١٧/١٥٧
 ).طالت(٧/٣١١:،واحملكم واحمليط األعظم)مالت

 ].طمم:[اللسان .٢
، ٣/١٣٩:النهاية يف غريب احلديث واألثـر ،٣/٤٢٤:،الفائق٢/٢٩:غريب احلديث للخطايب: يف)من كالم أيب بكر( .٣

 ،١/٢٤١:،املقاصد احلسـنة ٢/٢٥٠:،الآليل املصنوعة١/١٠٩:هية،النخبة الب٢/٤٢٤:،دالئل النبوة١/٣٨:األنساب
 ].طمم:[، اللسان،التاد٣/٢٣:، املنتظم٢/٥٤:الرياض النظرة

 .  ٥/٣٨١:،فتح القدير٦/١٦١:،تفسري السمعاين٣٠/٤٧:الطَّبرِي،تفسري ٨/٤١٢:الدر املنثور:انظر .٤
 .٨/٦٩١:،فتح الباري]طمم:[سان،الل١٣/٢٠٩:تهذيب اللُّغة:انظر،و٣/٢٣٤:معاين القرآن .٥
 .٣٠/٣٥:روح املعاين ،٤/١٧٧:التسهيل لعلوم التنزيل :انظر .٦
 )بتصرف(.١٥٩:صفاء الكلمة:انظر .٧

  



 ٣٧

  ق ر ش  

 قريش الَىعت هلقَو يف:                            ١/ قريش                 

   
  

     القرش ا يف أصلِ والتقرشةللُّغ:اجلمع يقال)١(،والتجمع:تقرش جتمعوا،و:القومةيف اللُّغ القرش: اجلمع
،٢(والكسب(من التجارة،:والتقرش التكسب)قَ:يقال)٣رش قرشاً يقرش  إذا كسـبواقترش،  وتقـرش 

أي، ألهله يقترش: رِ،ومنه يكتسباعلُ الشرِ قَوعالش يز: [فجالر[  
  

  )٤(قُروشي من جمعت ماوقَرضي 
  

وقريش : علم اسم قبيلة القبائلِ من أشرف العربية، إليها الرسولُ الكرمي ينتسب يهي القبيلةُ الَّت،  
  ) ٥( :قوالن هذه األقوالِ و أشهر ،عدنانَ من ولد من مسي بقريشٍ يف أولِ وقد تعددت األقوالُ

  
 وقيـل ألن النضـر   ، همسي بذلك لتجارته وتكسبِ ، بالقرشي بمن لُق أولُ كنانةَ بن ن النضرأ: األولُ 

كان يفتش الناسِ عن خلة هفيسدها بفضل.  
  

ه ومن مل يكن من ولد ، ه فهو قرشيفمن كان من ولد ، من لُقب بقريشٍ أولُ مالك بن أن فهر:والثاين
على  والدليلُ ، قريشاً من أجله مسيت قريش الَّذيعىن ال يف امل يف النسبة هذا أصح اآلراِءو ، فليس قرشياً

هذا القولِ صحة علمأنه ال ي النسبِ أهلِ من كتبِ قرشي يف شيٍء اليوم دونَ  فوق فهر، إىل أبٍ ينتسب
  .لقاِء فهر

______________  
 .٨٨٠:اللُّغةمقاييس :انظر .١
 .٤٠:يش وأثرها يف احلياة العربية قبل اإلسالم،قبيلة قر٤/٣٥٨:،تفسري النسفي]قرش:[اللسان،التاج:انظر .٢
 ،الـروض ١٠/٣٠١:،تفسري الـثعليب ٨/٥١٣:،تفسري البحر احمليط٣٠/٢٣٩:،روح املعاين١/٦٣:أدب الكاتب:انظر .٣

 .٤٠:قبيلة قريش واثرها يف احلياة العربية قبل اإلسالم:انظر ،١٦/٧٣:،عمدة القاري٣/١٥١: األنف
 ).من خروشي(،٧/٣٩:تهذيب اللُّغة،]قرش:[،والبيت بأكمله يف اللسان]قرش:[التاج:يف  رؤبةعجز بيت ل .٤
 .٦٩:،تاريخ قريش٤٢، ٤١:قبيلة قريش وأثرها يف احلياة العربية قبل اإلسالم:انظر .٥

  



 ٣٨

 أهـلِ  أكثـر  عليـه  الَّـذي وهذا  ، هاكلها بأسرِ قريشٍ مجاع مالك بن أن فهر:لذلك قال النسابون
  ]الطَّوِيل[ :اعرقال الش )١(.النسبِ

  

  )٢(بِه جمع اُهللا القَبائلِ من فهرِ     أَبوكُم قُصي كَانَ يدعى مجمعاً                             
  

      يف سببِالعلمِ  أهلُ واختلف ذا االسمِ قريشٍ تسمية ، وميكن ذلك يف األقوالِ تلخيص التالية :  
  

 بـن  عليهـا قصـي   من حواليها حني غلب ها إىل مكةَها أي لتجمعلتقرش قريشاً قريش يتمس : األولُ
  ]اخلفيف[ : الشاعر قال ، كالبٍ

  

وقَ ةٌإخرواش الذُّنوب لَعيان          في حديث من دهمرِه ويقَد٣(م(  
  

 هو من التقرشِ:"الفَراُء،قال  بالتجارة هو التكسب يالَّذ قريشا النشغاهلم بالتقرشِ سميت قريش:الثاين
)٤(" .مبعىن التكسبِ  

 
 بنا سألَ ، جاَء يف كتبِ اللُّغة أن معاويةَ بن أيب سفيانَ "القرشِ"مسوا بذلك نسبةً لدابة البحرِ :الثالثُ
وال  تأكـلُ ، القـرش :ال هلايق همن أقوى دوابِ يف البحرِ لدابة:فقال ؟ قريشاً قريش مل مسيت  عباسٍ
  )٥".(وتعلو وال تعلى تؤكلُ

_____________  
، ٦/٥٣٤:،فـتح البـاري  ١٢/٣٤٦:،األغـاين ٦/٥٣٤:،فتح البـاري ١/٢٣:،أضواء البيان٤/٤١٢:األنساب:انظر .١

،عمـدة  ١/١٢١:لقطة العجالن مما متس إىل معرفتـه حاجـة اإلنسـان    ،١/٢٧٦:،خزانة األدب١٢/٣٤٦:األغاين
،تـاريخ  ٤٢:،قبيلة قريش وأثرها يف احلياة العربية قبـل اإلسـالم  ١/٤٢:اإلنباه على قبائل الرواة،١٦/٣٠٢:القاري
  .٧١:قريش

،تـاريخ مدينـة   ٤/٤٨٥:،األنسـاب ٢/٢٠١:،البداية والنهايـة ١/٥٠٦:الطَّبرِِيتاريخ : البيت حلذافة بن غامن يف .٢
قبائـل   ،اإلنبـاة علـى  ٣/٢٥٩:لفاكهي،أخبار مكة ل١/١٣:،السرية احللبية١/٧١:، الطبقات الكربى٣/٥٩:دمشق
،قبيلة قريش وأثرها يف احلياة العربيـة  ]قرش:[،التاج٣/١٨٤:الفائق:وملطرود اخلزاعي يف،]مجع:[،التاج١/٤٤:الرواة

 .٤٢:قبل اإلسالم
،أعـالم  ٨/٥١٣:تفسري البحر احمليط:وبال نسبة يف،٢٠/٢٠٣:القرطيب تفسري:يف جلدة اليشكري يبالبيت منسوب أل .٣

 .٤١:، قبيلة قريش وأثرها يف احلياة العربية قبل اإلسالم٣٠/٢٣٩:،روح املعاين١/٢٤٩:النبوة
 .٣٠/٢٣٩:، روح املعاين٨/٥١٣:تفسري البحر احمليط:انظر .٤
،البدايـة  ١/١٨١:،دالئـل النبـوة  ٩/٢٤٠:،زاد املسـري ١٠/٣٠١:، تفسري الثعليب٢٠/٢٠٣:تفسري القرطيب:انظر .٥

 .٢/٢٠٢:والنهاية



 ٣٩

  ]يفاخلف:[قال الشاعر   
  

                ه يشوقُرت يي الَّتكُسحالب قريشاـ             ـن قريش تيما س ١(ر(  
  

 عن حاجة احملتاجِ وسد خلته،وقد كـان أبـوهم    وهو التفتيش من التقريشِ مسيت قريش قريشاً:الرابع
احلوائجِ صحابِعن أ يفتش ـ   ومنه،همليقضي حوائج ذا املعـىن ف  ُلرِ قَـوـعالش ـ  ي  بـنِ  رثااحل
  ]اخلفيف:[حلزةَ

  

  )٢(إبقَاُء له فَهلْ عمرٍو عند                       عنا املُقرش الشامت أيها
  

أقرب هذه األقوالِ  وأشهرها هو القولُ الثاين،ذلك أم كانوا أهلَ جتارة وتكسبٍ ومل يكونـوا أهـلَ   و
   ]الطَّوِيل:[، ومنه قَولُ الشاعرِ القياس هويشي،واألخري رقرشي وقُ إىل قريشٍ النسبو. زرعٍ وضرعٍ 

  

قُ لِّكُلرييٍش لَعيه مهةٌاب                        رِسيإِ عىل داعي الندكَا والت٣(مِر(  
  

  ]البسيط:[باعتبارِ احلي،ومنه قَولُ الشاعرِولكن املشهور يف االستعمالِ قرشي باحلذف ، وجيوز صرفُه 
  

حا قُاشرياهللا فَ نَّإِا فَشلَضم ه                     لَعرِى البيبِ ةالامِلَإس والد٤(نِي(  
  

  ]الكامل:[ويمنع الصرف باعتبارِ القبيلة ، كقَول الشاعرِ
  

احمس يدلالو يحاملَسام ةً   غَلَب           و التضاملُع شيوكَفَى قُرهاد٥(اس(  
_____________  

، ١/٢٠٦:،خزانـة األدب ١/٢٧٣:واألدب اللُّغةاملزهر يف علوم :البيت منسوب للمشمرخ بن عمرو احلمريي يف .١
احملكـم واحملـيط   :،وبـال نسـبة يف  ]قـرش :[،التـاج ٢/٢٢٨: ،املنـتظم ٥/١٧٠:أخبار مكـة للفـاكهي  

،أخبـار مكـة   ٣/١٨٣:،الفائق٤/٤٠:النهاية يف غريب احلديث واألثر، ٨/٢٥٤:تهذيب اللُّغة،٦/١٥٨:األعظم
 .٤٦:، قبيلة قريش وأثرها يف احلياة العربية قبل اإلسالم]قرش:[،اللسان٤/٣٣٧:،معجم البلدان١/١٠٩:لألزرقي

،روح ٣٢/١٠٠:،التفسـري الكـبري  ١/٣٧٣:غريـب احلـديث للخطـايب   :البيت للحـارث بـن حلـزة يف    .٢
 .٢٠/٢٠٣:تفسري القرطيب: ،وبال نسبة يف٣٠/٢٣٩:املعاين

 .٢/٢٠٢:البداية والنهاية: البيت بال نسبة يف .٣
 ،٢/٢٧٨:مهع اهلوامـع :،وشطره األول فقط يف٢/٢٣٩:شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك:البيت بال نسبة يف .٤

 . ١٢/٢٣١:روح املعاين
  ].قرش:[،اللسان١/٢٠٥:،خزانة األدب٦/١٥٨:حملكم واحمليط األعظم،ا١/١٠:البيت لعدي بن الرقاع يف ديوانه .٥

  



 ٤٠

  م  ر ت                                                                                

 مــاروت  ــالَىعت ــهلقَو ــيف:                  

                                                          ١٠٢/البقرة   

    
  

 : هي املرت واحدةٌ كلمةٌ والتاُء والراُء امليم):"١(فارسٍ ،قال ابنرفْالقَ الفالةُ :اللُّغة يف  املرت أصلُ       
  . ومروت أمرات ،واجلمعن فيه خريإذا مل يك ، املروتة بني :أي، مرِت مكانٌ:،يقال"قَفْرال الفالةُ

  

          وماروت يف اآلية اسم لَممن  كاملالئكة ، إىل األرضِ لَنز النـاسِ  لتعليمِ مع هاروت  السـحر 
ومن تركه فهو ،ه كفر،فمن تعلمإمنا حنن فتنةٌ حىت يقوال له نصحاً أحداً يعلمانوكانا ال  ، من اِهللا ابتالًء
٢.( مؤمن (  

  

  أعجمي أم عريب؟ هل هو اسم ، ماروت يف اسمِ العلماُء اختلفو
فقال البعض: هو اسم مثلُ"مرت"من عريب،مشتق طاغوت املشتق ٣.(من الطغيان(  

  

      والصحيح أنه اسم أعجمي، ذكراألمساِء ه اجلواليقي ضمن األعجمية ٤.( املعربة(ممنوع من الصرف 
للعلمية مشتقاً ولو كان عربياً ، والعجمة من املرت نِملا مع ،من الصرف  احلليب عن هـاروت قال السمني

هما،ولو كانا مشتقني انصراف ،لعدمِمبصيبٍ واملرت هما من اهلرتاشتقاقَ وليس من زعم:" )٥( اروتوم
النصرفا كما ذكر"وماروت، يف اآلية  على هاروت معطوفجره  امللكني،وعالمةُمن  بدلٌ ،ومها جمرور

 األعجميـة  من األعـالمِ  علم للعلمية والعجمة ، فهو من الصرف ألنه ممنوع ؛ عن الكسرة نيابةً الفتحةُ
يف املوجودة الكرميِ ، واألعالم يف مجيعِ واحدةٌ القرآن اللغات .  

_______________  
 . ٩٨١:اللُّغةمقاييس  .١
 ،١/٤٥٩:الطَّبـرِِي تفسري :ا كبريا،جتنبته خوف اإلطالة،وميكن الرجوع إىل الكتباختلف العلماء يف قصتهما اختالف .٢

 ،١/٢٢٢:، نظـم املتنـاثر  ١٠/٢٢٣:،فـتح البـاري  ١/٣٤٠:،العجاب يف بيان األسباب١/١٤٢:تفسري ابن كثري
 .٢٥٨:،معجم أعالم القرآن الكرمي١/٣:التوابني

  .١٣٣:األعالم األعجمية يف القرآن تعريف وبيان:انظر .٣
 .٧٤:املعرب .٤
  .٢/٣٣:الدر املصون .٥



 ٤١

  م  ر و   

 املروة  الَىعت هلقَو يف:                ..     

                                                                                 ١٥٨/البقرة                            
  

ض بي حجارةٌ:اللُّغةاملرو،وهو يف  من هذا األصلِ)١(صالبة يف الشيِء،على ال:اللُّغةيف "مرو"تدل مادةُ      
قال أبـو  .مسيت بذلك لصالبتها)٢(صالبة ، تقدح منها النار؛ديدةُ الشوبعضها مييلُ إىل احلمرة ، براقةٌ،
  ]الكامل:[اهلذيل ذؤيبٍ

  

  )٣(ما حارد اخلُور واجتثَّ املَجاليح            دم كاملَروِ الصالبِ إذا الواهب اُأل       
  

  ]الكامل:[ - أيضا–و قال 
  

  )٤(كُلَّ يومٍ تقْرع قِربصفَا الْمش                    حتى كَأَني للْحوادث مروةً         
________________  

  
 ،٩٨١:غةاللُّمقاييس انظر .١
، ١/٢٧٢:اللُّغـة ،اللطائف يف ١٥/٢٠٤:تهذيب اللُّغة،٢/٨٠٣:اللُّغةمجهرة  ،١٠/٣٣٦:احملكم واحمليط األعظم:انظر .٢

،من الوجهة األدبيـة يف دراسـة القـرآن    ]مرو:[،التاجخمتار الصحاح،القاموس احمليط اللسان،،١/٢٦٨:طلبة الطلبة
 .٣/٤٤:الكرمي

شاعر فحل خمضرم،اشترك يف الغزو والفتوح ،وشارك يف فتح إفريقية،وفد علـى  :رث اهلذيلخالد بن حمهو خويلد بن  .٣
هـن وهو أشعر هـذيل  ٢٧ليلة وفاته،فأدركه وهو مسجى،وشهد دفنه،مات مبصر،وقيل بإفريقية،حنو سنة  النيب 

 :عون يف عام واحد،ومطلعهاأصيبوا  بالطا الَّذيرثى ا أوالده اخلمسة  الَّتيغري مدافع ،وأشهر شعره عينيته 
  أمن املنون وريبه تتوجع                          والدرهر ليس مبعتب من جيزع

   ،]مرا:[،اللسان،التاج١٠/٣٣٦:احملكم واحمليط األعظم:و البيت يف ]٩١:موسوعة األمساء واألعالم[      
 ).املانح األدم(٥/١٣٦:خزانة األدب          

 ،٢/١٨٠:،تفسري القـرطيب ٢/٨٠٤:،احلماسة املغربية١/١٣١:،ديوان املعاين١/٢٠٦:عار العربمجهرة أش:البيت يف  .٤
 ،١/٥٩٢:،أساس البالغة٢/١٦٤:التنصيص ،معاهدة١/٤٢٢:املفضليات:يف)املشقر(و،)املشرق(١/٣٥٨:احملرر الوجيز

 ].قرش:[، اللسان، التاج٢/٤٤:الطَّبرِي،تفسري ٢/٧٣١:اللُّغةمجهرة 

  
       



 ٤٢

عـدي   يف حديثمنه ، و للذبحِ قد يستخدم ها حاد كالسكاكنيِمتر ومترة،وبعض مثلُ ، مروةٌ : الواحدةُ
  )١(."؟باملروة أيذبح وليس معه سكني صيداً نا أصابأحد إنْ أرأيت ": للرسولِ حامتٍ بنِ
  

واملراد باملروة املعرو اجلبلُ يف اآلية؛ مبكةَ ف سملروِا مي بذلك ألنه من حجارة ، الصفا جبلِ إزاَء ويقع ، 
  )٢(.سبعةَ أشواط  بينهما واملعتمرونَ يسعى احلجاج الَّذيوهو 

  
،كانوا يف األنصـارِ  نزلت:"أا–وعن أبيها رضي اهللا عنها-عائشةُ تذكر هذه اآلية نزولِ وعن سببِ   

 فلما جاَء ، وفوا بني الصفا واملروةوكانوا يتحرجون أن يط)٤(،  قديد حذو وكانت مناةُ)٣(،يهلون ملناةَ
اِهللا سألوا رسولَ اإلسالم  ٥(،"اآليةَ عن ذلك فأنزل اُهللا(وأخرج بنِ عن أنسِ جريرٍ ابن مالك   أنه

سكانتا من مشاعرِ:فقال ئل عن الصفا واملروة اجلاهلية ، فلما كان اإلسالم أمسكوا عنها فنزلت:    

          ".)٦  (  

  
  
_______________  

      
 :، املغـين ٤/١٣٥:،تلخـيص احلـبري  ٢/١١٩٤:،مشكاة املصابيح)باب يف الذبيحة باملروة(٣/١٠٢:سنن أيب داود .١

 :،البيـان والتعريـف  ٤/١٨٥:،نصب الراية٢/٣٧٢:،خالصة البدر املنري٣/٣٠٢:،أحكام القرآن للجصاص٩/٣١٦
هو أبو وهب وأبو  ،وعدي بن حامت)٢٨٢٤:صحيح وضعيف سنن النسائي، حديث رقم(لباين،،صححه األ١/١٦٧

هـ سكن بالكوفة وشهد معركة اجلمل وصفني مع  ٩يضرب املثل جبود والده،أمري صحايب،أسلم سنة  يف،الَّذيطر
 ]٧٩:موسوعة األمساء واألعالم[.هـ٦٨وفقئت عينه يوم صفني ومات سنة  علي ابن أيب طالب 

 .٤٩٤:معجم األلفاظ واألعالم القرآنية:نظرا .٢
،معـارج  ٣/٥٠٠:،فتح البـاري ٥/١٦٣:أخبار مكة للفكاهي:انظر.(صنم لألوس واخلزرج،بناحية املشلل من قديد .٣

 .١/٥٤:،تلقيح فهوم أهل األثر٢/٥٦٣:،تاريخ اإلسالم٣/٤١٤:،زاد املعاد٢/٤٦٦:القبول
 )  ٣/١٠٥٥: معجم ما استعجم:انظر.(قرية خلزاعة كانت كثرية املياة والبساتني .٤
،اجلمـع بـني   ٩/١٤٩:،صـحيح ابـن حبـان   )باب يفعل يف العمرة ما يفعل يف احلج(٢/٦٣٥: صحيح البخاري .٥

 .١/٣٧٣:،موطأ مالك٢/١٨١:،سنن أيب داؤود٤/٥٧:الصحيحني
  .٢/٤٦:الطَّبرِيتفسري  .٦

  



 ٤٣

  م ك ك  
 مكة   ـالَىعت هلقَو يف:                               

                                 ٢٤/الفتح                                   

   
  

ه ما فيه وشـرب  امتص مجيع:،أيأمه ميكه مكاً ما يف ضرعِ مك الفصيلُ:املص،يقال:اللُّغة املك يف  أصلُ        
١(أمه باملص، كله،كذلك الصيب إذا استقصى ثدي(ومتكك امتص ما فيه من املخ:،أيالعظم.قال الراغب)٢:( 

"متككت العظم:أمه ما يف ضرعِ خمه،وامتك الفصيلُ أخرجت."٣( فارسٍ وقال ابن":(امليم  أصـلٌ  والكـاف 
العظمِ يدل على انتقاِء صحيح مث يقاس على ذلك،يقولون متككت العظم ومن هـذا األصـلِ  "خمه أخرجت،: 

 - إمساعيـلَ  ونشأة إبراهيم ها إىل أيامِتارخيُ ،يرجعاألوىل يف اإلسالمِ املقدسةُ واملدينةُ الشريفةُ ،هذه البلدةُمكةُ
 هـا، مائ ك لقلـة مسيت بذل:ومهبطُ الوحي،قيل  الرسولِ ،ومولدإىل اِهللا وهي أحب البقاعِ-عليهما السالم
فيها  مسيت بذلك ألا كانت متك من ظلم:وقيل)٤(يستخرجونه،:أيمنها، ها كانوا ميتكون املاَءوذلك أن أهلَ

  ]الرجز:[وعك مذحجٍ ومنه تلبيةُ)٥(ه،لكُ:أي،دوأحلَ
  )٦(وال تمكِّي مذْحجا وعكَّا              مكِّي مكَّا الفاجِر  يا مكَّةُ

  

 :فتمك فيـه،أي  الكعبة حىت تأيت مكانَ ال يتم احلج:كانت تقولُ يف اجلاهلية مسيت بذلك ألن العرب:"وقيل
تصفر حولَ املكاِء صفري الكعبةا،وهو ما أشار إليه سـبحانه   ،وكانوا يصفرون ويصفقون بأيديهم إذا طافوا

  :بقوله تعـاىل                        ] صـفريا  :أي] ٣٥/األنفـال

  )٧".(وتصفيقا
_______________  

 ،٩/٢١٤:،عمـدة القـاري  ]مكـك :[اللسان،التاج ،٦/٦٧٣:األعظماحملكم واحمليط ،١/١٦٦:مجهرة اللُّغة :انظر .١
 .١/١١١:موسوعة األمساء واألعالم املبهمة يف القرآن الكرمي

 .١٥٨:عالم املمنوعة من الصرف يف القرآن الكرمياأل:،وانظر٧٧٢:املُفْردات .٢
 .٩٦٥:اللُّغةمقاييس  .٣
املطلـع علـى أبـواب     ،٥/١٨٢:معجـم البلـدان   ،٦/٦٧٤:احملكم واحمليط األعظم، ١/١٦٦:مجهرة اللُّغة :انظر .٤

 ].مكك:[،اللسان،التاج ١/١٨٦:املقنع
املطلـع علـى أبـواب     ،١/١٢٨:الفقهـاء أنـيس   ،٦/٦٧٤:احملكم واحمليط األعظم ،١/١٦٦:مجهرة اللُّغة :انظر .٥

 ].مكك:[،اللسان١/١٨٦:املقنع
الزاهـر البـن   ،١/٦٠١:،أساس البالغة١/١٧٧:،األحكام السلطانية١/٤٣:،األزمنة٩/٣٤٤:تهذيب اللُّغة:يف الرجز .٦

 .١/٣٥٣:املشكل ،كشف٧/٤٣٩:،زاد املسر١/٢٥١:،أعالم النبوة٢/٢٨٢:،أخبار مكة الفاكهي٢/١٠٦:األنباري
  .١٧٣:كلمات من القرآن .٧



 ٤٤

   ويمن البك،ها اشتقاقُ أن يكونَ صلحوهو االزدحام أو من البك مبعىن دق أعناقِوالتدافع، ١(،اجلبابرة( 
هذا وملكةَوالزبٍ الزمٍ كما يف من الباِء بدلٌ وامليم، ذلكدل وإمنا ي،الثالثني امساً حنو املسمى  على شرف
  )٢(.يف حديثنا عن األوىل ومكةَ بني بكةَ رقِوقد حتدثنا عن الف ، غالباً

  

 سألَ الَّتيوهي (...)العاملِ ، يتوجهون إليها يف صالتهم املسلمني يف كل أحناِء قبلةُ املكرمةُ ومكةُ"       
إبراهيم  َمن الناسِ أفئدةً وأن جيعلَ ، آمناَ ها حرماًربه أن جيعل وي إىل أهل٣(."ها(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

________________  
 .٢٧٢:كلمات من القرآن:انظر -١
 .١٥٩:،األعالم املمنوعة من الصرف يف القرآن الكرمي٢٧٢:كلمات من القرآن:،وانظر١٧:ص] بكة:[انظر -٢
 .٢٧٢:كلمات من القرآن -٣
 



 ٤٥

  م ك ل   

    الَىعت هلقَو يف:                   

                 ٩٨/البقرة                                          
  

  

 تدل علـى اجتمـاعِ   والالم والكاف امليم):"١(فارسٍ ،قال ابنيف البئرِ املاِء اجتماع يف اللُّغة املكلِ أصلُ      
من  القليلُ الشيُء املكلةُ):"٢(منظورِ قال ابن.هايف أسفل إذا قل ماؤها واجتمع مكوالً البئرِ اُءم مكلَ:يقال،"ماٍء
 ، املتجمـع  القليلُ الشيُء:،أيما فيها إال مكلةٌ:املاِء القليلة ولذلك يقال عن البئرِ،"أو اإلناِء يبقى يف البئرِ املاِء

ومنه سكلَ املاِء القليلُ مي الغديراملَم.ابِيراَألع نكَلُ:"قَالَ ابملُ املَاِء:امليالقَل ريدمنه قولُ)٣(،"الغ كأحيحةَ كَذَل 
  ]الوافر:[اجلالحِ بنِ

  

با واللَّهعنِ الص توحصة          غُولُ   واملرِء آوِن فْسنو كُو٤(لُم(  
  

      يشبه نفسلُ ه باآلونةأحياناً،واملَكُو:  يلاملَكُـورِ،ولَـةُ اخلَييقَل هفْسنِي نعا،يبِه هفْسن هبشا،يهاؤلُّ مقي البِئْر  :
رِاللئيملُ اخلَيقَلَي هأَن؛ل .  
عن الكسائي أنـه   ،نقلَوالعجمة للعلمية من الصرف ،ممنوعمن املالئكة كأعجمي مللَ علمٍ اسم:وميكائيلُ     
 املقربني، األربعة املالئكة وهو أحد)٥(،"ها،فلما جاءت عربتهاتعرفُ مل تكن العرب أمساٌء وميكائيلُ ربيلُج:"قال
 ،منصـرف  وغـري  ،لكونه أعجمياًكلِمشتق من امل أنه غري الصحيحو،،ميكائيلُعزرائيلُ ،،إسرافيلُجربيلُ:وهم

  )٦( . - تعاىل-  اِهللا ،وإيل اسمومملوك ىن عبدأن ميكا مبع ،وقد ذكرالنصرف من املكلِ ولوكان مشتقاً
______________  

  
 .٩٩٣:اللُّغةمقاييس  .١
 ].مكل:[اللسان .٢
 ].مكل:[،اللسان،التاج١٠/١٤٩:تهذيب اللُّغة:انظر .٣
 ].مكل:[، اللسان،التاج١/١٩٦:البيت يف مجهرة أشعار العرب .٤
أبـو احلسـن    :والكسائي هو. ١٦٣:يف القرآن الكرمي،األعالم املمنوعة من الصرف ١/١٠٨:حجة القراءات:انظر .٥

من أهـل الكوفة،ولـد يف   .والنحو والقراءة اللُّغةإمام يف :الكسائي،علي بن محزة بن عبد اهللا األسدي،والوالء،الكويف
ـ ١٨٩إحدى قراها،وتعلم ا،سكن بغداد،وهو مؤدب الرشيد العباسي وابنه األمني،تويف بالري سنة موسـوعة  [هـ

 ]٢٤٣:واألعالم األمساء
  .١/٤٨٦:تفسري البحر احمليط:انظر .٦



 ٤٦

 –هـو اهللاُ  ألن إيلَ اِهللا عبيد واآلخر،اِهللا مها عبدأحد مسانا وميكائيلَ إن جربيلَ:"قال املارودي         
ومعـىن   )١( ."  اِهللا عبيـد  وميكائيلَ ، اِهللا عبد فكأن جربيلَ وميكا هو عبيد،  وجرب هو عبد  - تعاىل

                                                                             :  نوفَـلِ  بـن  ورقـةُ  قـال  ، )٢( . املالئكـة  وهو رئـيس  " من مثل اِهللا" الكتابِ أهلِ عند سمِاال
         ] الطَّوِيل[ 

  

  )٣(منزلُ الصدر يشرح وحي اِهللا من     معهما وميكَالُ يأْتيه وجِبرِيلُ
  

    يذكُ وقال الشاعراللذينِ نيِكَامللَ ر قادا مدد بدرٍ يف يومِ املالئكة ، البسيط:[ويفتخر[  
  

مويرٍ ودب اكُمينا لَقلَن ددع            يهف عرِ مصيكَالٌ النرِيلُ مجِب٤(و(  
  

      نَ وقد ذكرورنزولِ يف سببِ املُفَس هذه اآلية "قالوا للنيب   أن اليهود إال  إنه ليس نيب من األنبياِء
لَيأتيه مك من املالئكة من عند ربه بالرسالة وبالوحي فمن صاحبك حىت نتابعقالوا ذاك  ، جربيلُ:قال ك
 تابعناك فأنزل اُهللا وبالرمحة بالقطرِ ينزلُ الَّذي ميكائيلَ لو قلت ، ذاك عدونا وبالقتالِ باحلربِ ينزلُ الَّذي
 عمومِ ،مثاملالئكة يف دخال العام،فإما على اخلاص عطف بابِ من وهذا):"٦( كثري قال ابن)٥".(اآليةَ

 معـه  وقـرنَ  ، هوأنبيائ اِهللا بني ريالسف وهو جلربيلَ االنتصارِ يف السياق ألن ؛بالذكرِ صصاخ ،مثالرسلِ
 واحدا عادى من أنه فأعلمهم وليهم، وميكائيلَ عدوهم جربيلَ أن زعموا اليهود ألن ؛ اللفظ يف ميكائيلَ

  " . - أيضا – اَهللا وعادى اآلخر عادى فقد منهما
_________________  

 .٢/٣٨:تفسري القرطيب:انظر .١
 .٢٤٣:معجم أعالم القرآن الكرمي:انظر .٢
.  للرسـول  جيتمع نسبه يف قصى بن كالب اجلد الرابع  الَّذي قصى العزى بن ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد:هو .٣

عـن احلـق    البحث هعرف عن،يدعو أصحابه أن يثنوا أقوامهم عن عبادة األصنام كان ممن أحد احلنفاء يف اجلاهلية ،
ن مـن  من الرجـال ، وأنـه كـا    بالرسول صلى اهللا عليه وسلم ول من آمن يعد أدائماً ، والتفكر يف أمور الدين ،

فأنا أشهد أنك ،شر به عيسىب. الَّذيأشهد أنك الرسول  أبشر مث أبشر ، مث أبشر ،فإين: ،فقد قال للرسول صحابته
،البدايـة  ٢/١٠٣:سـرية ابـن إسـحاق   :،والبيت يفحممد ، وأنا أشهد أنك رسول اهللا أنت أمحد ، وأنا أشهد أنك

،زاد ١/٤٨٥:،تفســري البحــر احملــيط١٠/٢٤٥:،تفســري الــثعليب١/١٣٣:،تــاريخ اإلســالم٣/١١:والنهايــة
 .١/٣٣٢:،روح املعاين١/١١٧:املسري

،واألظهر أنه لكعب بن ]مكل:[،ومنسوب إليه أيضا يف اللسان،التاج١/٢٤٣:البيت مبفردة يف ديوان حسان بن ثابت .٤
ة ،السـري ٢/٩٦:،اإلكتفاء مبا تضمنه مـن مغـازي رسـول اهللا    ٢/٣٨:تفسري القرطيب:مالك،وهو منسوب إليه يف

 .٤/١٠٢:النبوية
 .٢/٣٦:تفسري القرطيب .٥
   .١٦:داللة السياق وأثرها يف توجيه املتشابه اللفظي يف قصة موسى :،وانظر١/١٣٣:تفسري ابن كثري .٦



 ٤٧

  ن س ر   

 نسرا   ـالَىعت هلقَو يف:                      

                                           ٢٣/نوح   
  

النونُ والسين والراُء أَصلٌ صحيح يدل ):"١(،قال ابن فارسٍالسلْب واالختلَاس:اللُّغةأَصلُ النسرِ يف        
 :أي نسر الشيَء بِمنقَـارِه، سمي بذلك ألنه ي)٢(،عروف،الطَّائر املَ،ومنه النسر"على اختالسٍ واستالبٍ

مي املنقاره،لذلك سه وخيتلسلُبال:،يقالباملَنِسرِ–أيضاً–َس رسن،رِهسنَء بِميالش رطَّائأَي:قَارِهنبِم هقَر٣.(ن(  
  

يعبد من دون اِهللا يف زمنِ نـوحٍ  ) ٤(،محري بأرضِ عِلذي الكال واملراد بالنسرِ يف اآلية صنم كان        
ِصاحبِ كتابِ األصنام نسراً):"٥(،جاَء عند محري لكنـه مل  "بلخع:،فعبدوه بأرضٍ يقال هلااختذت،

د يف يسم به،ومل يذكر يف أشعارِ العربِ ، ويبدو أنه كان على هيئَة النسرِ،لذلك سمي بِه،ولَعلَّه املَقْصـو 
  ]املنسرح:[ رسولَ اِهللا  قولِ العباسِ بنِ عبد املطلبِ مادحاً

  

  وقَد فنيالس ركَبطْفَة تبلْ ن           قرراً وأَهلَه الغسن م٦(أَلْج(  
  

رِييد الصني كَ مالَّذان يعبدقَ هوم نحٍو - لَىلَععو هي بِنيلُ ا نأَفْضلَالصاة و مالأَتتسل٧. ( - مي(  
  

________________  
 .١٠٢٦:اللُّغةمقاييس  .١
 ،)أبـو الطـري  ( :طائر حاد البصر،من أشد الطيور وأرفعها طريانا وأقواها جناحا ختافه كل اجلوارح،من أمسائه:النسر .٢

 ).٣٦٠:أسرار اللُّغة).(أم قشعم(واألنثى يقال هلا )أبو حيىي(و)أبو مالك(و) أبو األصبع(، و)أبو األبرد: (وكنيته
 ].نسر:[اللسان،خمتار الصحاح،: انظر .٣
 .٢٤٩:،معجم أعالم القرآن الكرمي١٦١:،أطلس القرآن،أماكن،أقوام،أعالم]نسر:[اللسان،التاج: انظر .٤
 .٢٧:كتاب األصنام .٥
بعامني أو ثالثة،  لد يف مكة قبل مولد الرسول يب الفضل،ويكىن بأ، هو العباس بن عبد املطلب عم رسول اهللا  .٦

وصلى عليه عثمان رضي اهللا ومثانني، وعمره مثانثمان، عام اثنني وثالثني للهجرة،املدينة املنورة قبيل مقتل ع وتويف يف
 ،٣/١٢٣:الفائق ،١/٨٩:،تأويل خمتلف احلديث١/٣٥٩:غريب احلديث البن قتيبة:والبيت يف،.دفن يف البقيع ،عنهما

احلماسـة   ،١/٤٦:،احلماسـة املغربيـة  ٥/٤٦:النهاية يف غريب احلـديث واألثـر  ،١/١٧٥:الزاهر البن األنباري
 .٧/٢١:،زاد املسري٢/٢٤٠:،امللل والنحل١/١٦٩:مآثر اإلنافة يف معامل اخلالفة،١/١٩٤:البصرية

  .٥/٤٦:النهاية يف غريب احلديث واألثر: انظر .٧
  



 ٤٨

  هـ ر ت  

 هاروت    ـالَىعت ـهلقَو يف:                                                    

                                                                              ١٠٢/البقرة   
            

 تدل على سـعة  كلمةٌ والتاُء والراُء اهلاُء):"١( فارسٍ ،قال ابن الشدقِ سعةُ:اللُّغة يف  اهلرت أصلُ       
إذا شقه واتسـع   هثوب هرت:،يقال؛ألن فيه توسيعالتمزيق:،كذلك اهلرت"الشدقِ سعةُ:فاهلرت:يف شيٍء

ممزقة من :أي)٢(،"ةًترهم كتفاًأكلَ :"،ويف احلديث،إذا أنضجه حىت متزقاللحم هرت:ويقالالشق فتمزق،
  . النضجِ

  أعجمي أم عريب؟ هل هو اسم ، هاروت يف اسمِ العلماُء تلفاخو
فقال البعض : عريب هو اسم ، من  مشتق"اهلرت"٣(.  الشدقِ سعة(  

  

      والصحيح أنه اسم أعجمي،ممنوع من الصرف للعلمية مشتقاً ولو كان عربياً ، والعجمة من اهلرت 
نِملا مع من الصرف ، قال السمني احلليب عن ماروت ٤( وهاروت":(هما مـن  اشـتقاقَ  وليس من زعم

اهلرت لعدمِمبصيبٍ واملرت، هما،ولو كانا مشتقني كما ذُانصرافكالنصرفا ر"وهاروت، يف اآلية  جمـرور 
 للعلميـة  مـن الصـرف   ألنه ممنوع ؛ عن الكسرة نيابةً جره الفتحةُ وعالمةُ ، من امللكني على أنه بدلٌ

   .  لعجمةوا
  

نَ واختلفوراملُفَس يف هاروت وماروت هميف كتبِ ذكرها العلماُء أقوالٍ على عدة ، وأقربها إىل الصحة 
  )٥( ."  امللكني: "  همن قول بدلٌ وماروت روتها أن
  

_____________  
  

 .١٠٦٩:اللُّغةمقاييس  .١
النهاية يف غريب احلـديث  ،١/١٦٦:احلديث للخطايب،غريب ٢/٤٩٥:،غريب احلديث االبن اجلوزي٤/٩٩:الفائق .٢

 .مل أجد له خترجيا.١١/٢٨١:،املعجم الكبري٥/٢٥٦:واألثر
 .٨٤٠:املُفْردات:انظر .٣
 .٢/٣٣:الدر املصون .٤
  .١/٤٩٨:تفسري البحر احمليط ،١/١٢٠:فتح القدير ،١/١٨٧:ر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزاحملر :انظر .٥



 ٤٩

  الذوات أمساُء : ثانياً
  

ويتلخص غري األعالم، اخلمسِ من احلواسِ حباسة وتدرك ، يف اخلارجِ هلا وجود الَّتي الذوات أمساُء      
 ،والتفسريِ اللُّغة واحملدثني من أهلِ القدماِء نظرِ ومعناها من وجهة املفردة بتناولِ مع أمساِء الذوات منهجي

مث من وجهة نظري ذاكراً املربرات الَّتي هذا املعىن أو ذاك جعلتين أعتمد.  
  

   أ ب ب  

  أبا الَىعت هلقَو يف:                                    ٣١/عبس   
  

ـ جفَ" :ن اِإلبلِ ع ةَداعس نِب سق لُوقَ ه في كَلَامِ العربِنمو)١(ى،عرعلى املَ اللُّغةيف  باَأليدلُّ       لَع 
يرتأَ عاًب ، أَوصيد ضرِ ومنه )٢(،"اًباعل الشرِ قَوعالش يقَارِب[ :فاملُت[  
  

  )٣(رجالش بلْغُو اًبأَ تبنأَفَ             ات       رصعاملُ نم اًءم تلْزنأَفَ
  

  ]الرمل:[اآلخرِ لُووق
  

  )٤(نجد دارنا                       ولَنا اَألب بِه واملَكْرعجِذْمنا قَيس و
  
ـ لتعت الَّذي ألَالكَ عيمج باَأل:")٦(الزجاجقال و،"زاجلَو يِعللر ئُيهتى املُعراملَ:باَأل):"٥(باغالر الَقَ  هفُ
  )٧(.  الفَراُء هذا ذهب وإىل مثلِ،"ةُياشاملَ

___________  
  

 .٣٩:اللُّغةمقاييس :انظر .١
 .٣/٤٣٥:،تاريخ مدينة دمشق٢/١١١:،دالئل النبوة]أبب:[،اللسان،التاج١/١٣:النهاية يف غريب احلديث واألثر .٢
 .١/٤٣:عمدة احلفاظ:البيت بال نسبة يف .٣
: ، اللسـان،التاج ١/٥٣:اللُّغـة هـرة  ،مج١٠/٥٥٤:،احملكم واحمليط األعظم١٥/٤٣٠:تهذيب اللُّغة:البيت بال نسبة يف .٤

،فـتح  ٣٠/٤٧:املعـاين  ،روح٤/٧٠٥:،الكشـاف ٨/٤١٨:،تفسري البحـر احملـيط  ١٩/٢٢٢:،تفسري القرطيب]أبب[
 .٥/٣٨٥:القدير

 .٥٩:املُفْردات .٥
: ،اللسـان،التاج ١٠/٥٥٤:،احملكـم واحملـيط األعظـم   ١٥/٤٢٩:تهذيب اللُّغة:،وانظر٥/٢٨٦:معاين القرآن وإعرابه .٦

 .٩/٣٤:،زاد املسري]أبب[
  ].أبب:[،اللسان،التاج١٥/٤٢٩:تهذيب اللُّغة:انظر،و٣/٢٣٨:معاين القرآن .٧



 ٥٠

  

ـ إِ اًركْذ بأَلْل عمسأَ ملَ:"األنصاري قال أبو زيد ، إال يف القرآن ا مما مل يسمع واللفظةُ          ال في 
عنـدما     الصديقِ بكرٍ ، وهذا ال يعين اجلهلُ ا،أما قولُ أيب فاملفردةُ قليلةُ االستعمالِ) ١(،"آنرالقُ
سأَ:"عن األب لَئي ساٍءم تنِلُّظأَي وأَ يضٍر تلْا قُذَي إِنِلُّقت في كوكذلك قولُ ت،يل بِه لْمالَا عابِ اِهللا م

اخلطابِ بنِ عمر   ََألفما اكل هذا عرفناه،:،عندما قرأَ هذه اآليةمث قولُه؟ ب: فْلِّا كُمنـ ا و ما أُمـ ر ا ن
ـ  األب، وإال ماهية إمنا أرادا استكشاف - رضي اهللا عنهما -على أما  فإنه حممولٌ )٢(."ذاهبِ ه فكون

 :  - تعاىل – ه، لقول جهلُال ي ظاهر من األرضِ نبتاً             

                       ]٣١-٢٧/عبس[  
 ريحِ العقلِ،وتصريحِ القرآن الكـرميِ ص ها خالفها،لكونِبصحت ها ال نثقومثيالتهذه الروايةَ  مث إن       

من ناحية ، أخرى أن األيةَ ومن ناحية كانت رضي اهللا عنهما  -ا ،ومه كثرياً قرأُت-  الـنيب   يف صحبة
 ًعليهما) ٣.(!! هيسألُ ومل يسأاله ،ومل يسمعا أحدا أن اَأل ومل خيفب لكنـهما   مـن األرضِ  نبات

  .ما هو؟ وأي شجرٍ هو؟ فأشكلَ عليهما هذا األب تعيني -رضي اهللا عنهما -أرادا
  
 )٤( عباسٍ بنِ اِهللا لعبد األزرقِ بنِ نافعٍ يف سؤاالت"باَأل"ـب مما يتصلُ على شيٍء وقد وقفتهذا  

فْاملُ نَّيل أَ فظهررةَد ما ملَم ْكُين العرقَ بأَ دفُلوه،ا من األلفاظوأ املشتركة بني اللغات ،  ذلك أننا جنـد 
أن اللفظة ذا املعىن يف البابلية واآلشورية ، ه يف العربانكما جندية واآلرامية ،  روفائيلُ إليه وهو ما أشار 

إِ " : )٥( قالَ حيثُ اليسوعي عن هذه املفردةنا بِهمعى الثَّنرِم في ةاللُّغ اآلرامية..."  
  
  
  

________________  
  

 .٣٩:اللُّغةمقاييس :انظر .١
 .٣٠/٤٧:،روح املعاين١/١٣:النهاية يف غريب احلديث واألثر،٢/٨٧:املوافقات .٢
 .١١٠:الدراسات اللغوية للقرآن الكرمي يف أوائل القرن الثالث اهلجري:انظر .٣
 .٥٥٠:اإلعجاز البياين للقرآن وبيان مسائل ابن األزرق .٤
 .١٧٢:العربية اللُّغةغرائب  .٥
 

  



 ٥١

 الفاكهـةُ ":،قال جماهدما ترعاه البهائم:،أياللُّغة ما قاله أهلُ باألب على حنوِ في املُراد املُفَسرونَو        
 علـى وجـه   ينبـت  كل شـيءٍ  باَأل : وقال الضحاك)١(".األنعام واألب ما أكلت ،ه الناسما أكلَ
على  من اِهللا امتنان سياق واملرعى،ألن السياق من معىن الكِأل قريب يف اآلية الكلمة وسياق)٢".(األرضِ
اإلنسان مبطعمهشكرِ واستدعاِء ، ه ، األب"أن ففحوى اآلية" بعض ه اُهللاما أنبت لـه،أو   متاعـاً  لإلنسان

السياقِ داللةُ،وهألنعام اللفظي يوضح قال سبحانه معىن املفردة ،:               

      ]الفاكهةُ: أي] ٣٢-٣١/عبس متاع لكم،واألب متاع كم، ألنعامأنه  فاملقصود

  . ه األنعاممما تأكلُ
  

  ث لأ     
أثل    ـالَىعت ـهلقَو يف:                     

                                          ١٦/سبأ                          

  
ـ أَوت والًثُأُ لُثأْي ه،وأَثَلَ ه أي أصلَمالَ لَأثَّ: قالي)٣(،التأصيلُ:اللُّغةيف  التأثيلِ أصلُ     ـ أَت:لَثَّ أثِّلُل،صواملُت 

اجلامعالنيب  ،ويف حديث:"ٍأثِّلتأي)٥(،"حنت أثلتـه :"،ومنه يف املثلِغري جامعٍ:أي)٤(،" ماالً غري م: 
  .أصله
  

______________  
  

 ، اللسـان، ١٥/٤٣٠:تهذيب اللُّغـة ،٣٠/٦٠:الطَّبرِِي،تفسري ٨/٤٢١:الدر املنثور:،وانظر٢/٧٣١:تفسري جماهد:انظر .١
 .١/٦١:يف الكتاب والسنة اللُّغةمن أسرار ].أبب:[التاج

 .١٥/١١٥:،عمدة القاري٦/٢٩٦:،فتح الباري٥/٣٨٥:،فتح القدير١٩/٢٢٢:تفسري القرطيب:انظر .٢
 .   ٥٩:اللُّغةمقاييس :رانظ .٣
 /٣ : صحيح مسـلم ،)باب الوكالة يف الوقف ونفقته وأن يطعم صديقا له ويأكل باملعروف(٢/٨١٣:صحيح البخاري .٤

 ).باب يف الوقف(٣/٦٥٩:سنن الترمذي ،٢/٢٥٣:،اجلمع بني الصحيحني)باب الوقف (١٢٥٥
  .١/١٢:،أساس البالغة٣٠٩، ٢/٢٩٧:مجهرة األمثال .٥
  
  



 ٥٢

ـ .  ثابت له أصلٌجمموع ذو أصلٍ و:واملعىن)١(مؤصلٌ،أي  ثلٌؤم وجمد ؤثلٌم مالٌ:ومنه قيلَ ل امـرؤ  اق
  ]الطَّوِيل:[القيسِ

  

 د ىعما أَسؤثلٍ ولكنثايل                             مد املُؤثل أَماملَج رِكد٢(وقد ي(  
  

: قال لبيد بـن ربيعـةَ العـامري   . لٌ ومتأثلٌ وكل شيٍء له أصلٌ ، أو مجع حىت صار له أصلٌ فهو مؤث
  ]الكامل[

  )٣(كُلّ مؤثَّل وله العال وأَثيثُ                                   لِاألفْض لِّاألج نافلةُ ِهللا
  

  ]البسيط[:ألعشىقال اوأثلةُ الشيِء أصلُه،
  

  )٤(ولَست ضائرها ما أَطَّت اإلبِلُ       أَثْلتنا لَست منتهِياً عن نحتأََ             
       ةيشبه الطرفاَء،: واألثلُ يف اللُّغ األصلِ)٥(شجر مي بذلك ألنه ثابتأثلةٌ،س هواحدت.  قال الراغـب

 وأجـود  منـه وأكـرم   إال أنه أعظم يشبه الطرفاَءأنه :،قيل"األصلِ ثابت شجر:األثلُ"):٦(األصفهاين
  )٧.("عوداً

  

هم فهـم  عبارات وهم وإن اختلفت ، اللُّغة ه أهلُما قالَ على حنوِ يف اآلية واملُفَسرونَ في املُراد باألثلِ     
من الشجرِ متفقون على أنه نوع تومنه اختذَ ، واجلفانُ سوى منه القصاع اِهللا رسولِ منرب  ).٨(  

______________  
 ].أثل:[،اللسان١٠/١٧٩:احملكم واحمليط األعظم :انظر .١
،املثـل  ٢/٨١:،معاهدة التنصـيص ١/٢٧٦:،االسة وجواهر العلم١/١٩٢:احلديث البن سالم غريب:البيت له يف  .٢

، ٥/٥١٨:الطيـب ، نفح ١/٦٥:،االنتخاب لكشف األبيات املشكلة اإلعراب١/٨١:،ديوان املعاين٢/١٧٥:السائر
 .،وليس يف ديوانه]أثل:[اللسان،التاج

كشف  ،١/١٦٦:،البدء والتاريخ١٥/٩٥:تهذيب اللُّغة،١/١٩٢:،غريب احلديث البن سالم١/٦٨:نهالبيت يف ديوا  .٣
 ].نفل:[، اللسان،التاج١/١٩٨:،اجتماع اجليوش اإلسالمية٢/٥٥٧:املشكل

حماضرة ،١/٣١٩:،خزانة األدب١٥/٩٥:تهذيب اللُّغة،١/١٩٢:،غريب احلديث البن سالم١/١٦٦:البيت يف ديوانه .٤
 ، اللسـان، ٢/٥٥٨:،كشـف املشـكل  ٢/٢٤٦:،املستقصي يف أمثال العرب١/١٢:،أساس البالغة١/٣١١:ألدباءا

 ].أثل:[التاج
، ٢/١٠٦:،الفـائق ١/٢٧:،املغرب يف ترتيب املعـرب ١٠/١٧٩:،احملكم واحمليط األعظم١٥/٩٦:تهذيب اللُّغة:انظر .٥

 ].أثل:[اللسان
 .٦٣:املُفْردات .٦
 ].أثل:[اللسان:انظر .٧
/ ٦:،زاد املسـري ٥٥٤/ ٣:٣:،تفسـري البغـوي  ٢٨٧/ ١٤:،القـرطيب ٣/٥٣٤:،ابن كثري٥٨٦/ ٣:الكشاف:رانظ .٨

 .١٠٣/ ٤: يعمدة القار ،٦٥٣ / ٢:املعاين من حرز األماين إبراز،٤٤٦



 ٥٣

 
 أ ن م    
       الَىعت هلقَو يف:          ١٠/الرمحن                                                                                                                                     

  
         ١(ما على ظهرِ األرضِ من اخللقِ ، قال اخلليلُ:األنام":( ما على األرضِ من مجيع اخللقِ األنام" ،

  ]الطَّوِيل:[منه في الشعرِ قَولُ زهريِ بنِ أيب سلمىهم،وواملفردةُ عرفها العرب وذكروها يف نثرِهم وشعرِ
  

مطٌ هسى وضرت األنام هِمكْمإذَا              بِح ى نزلَتدي إحالظَمِ الليع٢( بِم(  
  

املُفَس أقوالٍ واختلف على عدة باألنامِ يف اآلية اداملُر ينَ فور:  
) ٤(يف رواية أخـرى ،  عباسٍ عن ابنِكل ذي روحٍ ، :الثاين،)٣.(الناس ، يف رواية عن ابنِ عباسٍ:األولُ

  )١٠.(اجواختاره الزج)٩(،عن احلسنِاإلنس واجلن:الثالثُ)٨(والفَراِء)٧(والسدي) ٦(وقتادةَ)٥(والشعيب
  

  :والَّذي يؤيده داللة السياق اللفظي هو القول الثالث وذلك من وجوه
    :قول اهللا تعاىل عقب ذلك:األول             ]١٣/الرمحن[  
 :قال تعاىلسبحانه، أن اَهللا وضع األرض لإلنسِ واجلن،وكالمها مكلفان بعبادة اِهللا ومعنيان خبطابِه: الثاين
                ]٥٦/  الذاريات[  

________________  
 ،٣/١٣:،ذيب األمساء١٥/٣٤٦:تهذيب اللُّغة:،وانظر]أمن:[العني .١
على  هأكثر شعر يدور  الشعراء ئروأحد الثالثة املقدمني على سا،"حكيم الشعراء يف اجلاهلية."زهري بن أيب سلمىهو  .٢

 ،٢/٦:الطَّبـرِِي ،تفسـري  ١/٦٧٥:أساس البالغة:البيت يف،وبسنة البعثة تويف قبل إنه يقال،احلكمةوالوصف واملدح 
 .٣/١٤:ألدبية يف دراسة القرآن الكرميمن الوجهة ا،٤/٨٩:،التفسري الكبري٢/١٥٣:تفسري القرطيب

 ،٣/١٣:ذيب األمساء:،انظر٧/٦٩٢:الدر املنثور: انظر .٣
 . ٨/١٠٧:،زاد املسري٥/٢٢٥:، احملرر الوجيز١٩/٢١٥:، عمدة القاري٩/١٧٨:تفسري الثعليب:انظر .٤
زاد  ،٣/١٣:، ـذيب األمسـاء  ١٩/٢١٥:عمدة القـاري . ١٥/١١٥:،عمدة القاري٩/١٧٨:تفسري الثعليب:انظر .٥

  .٣/١٣:ء، ذيب األمسا٨/١٠٧:،زاد املسري٥/٢٢٥:احملرر الوجيز،٨/١٠٨:املسري
 .٨/١٠٨:زاد املسري :انظر .٦
 .املصدر السابق:انظر .٧
، ذيب ١٥/١١٥:،عمدة القاري٩/١٧٨:،تفسري الثعليب٥/٣٢٣:،تفسري السمعاين ١٧/١٥٥:تفسري القرطيب :انظر .٨

 .٨/١٠٧:،زاد املسري٥/٢٢٥:،احملرر الوجيز٣/١٣:األمساء
 .٣/١٣:ذيب األمساء: انظر .٩

 .املصدر السابق:انظر .١٠



 ٥٤

 ب أ ر    
 ــر ــالَى  بئ عت ــه لقَو ــيف:                           

                      ٤٥/احلج   
   

 ،الـذخريةُ  :والبئريةُ)١(هه وادخرتخبأت:أي،ه وابتأرت الشيَء بأرت:،يقالُالتخبئةُ:يف اللُّغة البأرِ أصلُ     
مل يدخر لنفسه :أي)٢(،"فإنه مل يبتئر عند اِهللا خرياً:"ويف احلديثمل يدخر،:أي،مل يبتئر لنفِسه شيئاً:يقال
  ]الطَّوِيل:[ومنه في الشعرِ قَولُ الشاعرِ،يئاًمنه ش هلنفِس ال يقدم الشيَء ،كأنه خييبُءخرياً

  

  )٣(رابِقَاملَكَ تبيا غَا مذَا إِهدجِت            ة         رؤب كِسفْنر لأَبت نْإِ كنإِفَ                  
  

  ]الوافر:[قال القطامي) ٤. (فإنْ مل تتدخر ، ويف االبتئارِ لغتان ابتأرت الشيَء وائتربته ابتئاراً وائتباراً  :أي
  

  )٥(فليس لسائرِ الناسِ ائْتبار                ر رشداً قُريش             فإِنْ مل تأْتبِ
  

 "،احلفـرةُ  ،والبؤرةُه من ماٍء،مسيت بذلك ملا ختبئُ،أو ما حفروهي القليب البئر:من هذا األصلِ          
،ويف وأبؤر ،الباِء بعد مزة أبآر لقلةيف ا واجلمع)٦(،"عليها فيها من مرّ ها ليقعرأس رستي ها حفريةٌوأصلُ

رضي اهللا عنها - عائشةَ حديث-":أبؤرٍ اغتسلي من ثالثة أي)٧(،"ها بعضاًميد بعض:أن مياهه ا جتتمـع 
  . على آبارٍ كالمِ العربِ مجعها مناملشهور ،وواحدة يف بئرٍ

  

وإمنـا   معينةً اليست بئر:"هم،قال بعضالَّتي ال تورد املتروكةُ البئر:املعطلة واملُفَسرونَ في املُراد بالبئرِ      
وقال آخرون)٨(،اجلنسِ ذلك على إرادة:ا بئرمعينةٌ إ ا املثلُ ضرب ليعترب الناسوهي بئر، حبضرموت 
  )٩(.هموت بعد هواستسقى منها قوم هذه البقعةَ ملا نزلَ  صاحلٌ حفرها نيب اِهللا

___________________  
 ].بأر:[،التاج،القاموس احمليطاللسان،،الصحاح ،١٥٣/ ١:عمدة احلفاظ:انظر .١
 ).باب قبول التوبة من الذنوب(٤/٢١١٢:،صحيح مسلم)باب اإلنتهاء من املعاصي(٥/٢٣٧٨:صحيح البخاري .٢
 .٣/١٥٦:،كشف املشكل١/٨٤:مقدمة فتح الباري: البيت بال نسبة يف .٣
 .٣/١٥٦:كشف املشكل:انظر .٤
،كشـف  ١/٨٤:،مقدمـة فـتح البـاري   ١٥/١٨٩:تهذيب اللُّغـة ،١/١٤٧:غريب احلديث البن سالم:البيت يف .٥

 ].بأر:[، اللسان،التاج٣/١٥٦:املشكل
 .١٥٣/ ١:عمدة احلفاظ .٦
 .مل أجد له خترجيا.١/٢٢٣:،حديث مصعب١/١٩١:،الروح١/٨٩:النهاية يف غريب احلديث واألثر .٧
 )رفبتص.(١٥٣/ ١:عمدة احلفاظ:انظر .٨
  .املصدر السابق:انظر .٩



 ٥٥

 ب ص ل   
 بصلها     ـالَىعت ـهلقَو ـيف:                  

                                   
                                                                                ٦١/البقرة   

  

 أو ثوماً أكلَ نم:"حديثكما يف  ذكره النيب )١(،بصلةٌ ،والواحدةُزراعي معروف بقلٌ : البصلُ      
 ربيعـةَ  بـنِ  لبيد الشعراُء يف شعرِهم كما يف قولِ كذلك ذكره)٢(،"نامسجد ليعتزلْ أوفليعتزلنا  بصالً

الرمل:[يشبه به بيضةَ احلديد[  
      

  )٣(قُردمانِيا وتركاً كالبصلْ            فَخمةً  ذَفْراَء ترتى بالعرى    
  

  . ةٌمج دائووله فَ ، ومطبوخاً اًئني يؤكلُ من آسيا الوسطى ، البصلِ وأصلُ       
  

  )٤. (، البصلُ املعروف  اللُّغة أهلُ هما قالَ على حنوِ ةيف اآلي واملُفَسرونَ في املُراد بالبصلِ         
  

       عدةُ جتارب وقد أثبتتعلى البصلِ أجريت يف كلية ن أنيوكاسـل يف بريطانيـا    فكتوريا وجامعة
على  للمحافظة ةاماهلَ ةيائقَالوِ األدويةمن  ربتعي،كما أنه  الدمِ جبلطة اإلصابة من نسبة قللُيالبصلِ   كلَأ

ومنعِ القلبِ سالمة حدوث األزمات والذحبة وكذلك ،الصدريةأثبتت ن البصـلَ أ العلميـةُ  الدراسات 
خيفف ؛ألنه لدى مرضى السكري السكرـ  اجللوكوزين وهي مـادةٌ  حيتوي على مادة ـ  بيهةٌش  ونرم

يف  السـكرِ  نسبة على ختفيف تساعد حيثُ األنسولني من مفعولِ قريب أو مماثلٌ ، وهلا مفعولٌاألنسولني
  )٥(.الدم

_________________________  
 .  ١٣٦:اللُّغةمقاييس :انظر .١
باب ي من أكـل ثومـا أو   (١/٣٩٣:صحيح مسلم،)باب ما يكره من الثوم والبقول(٥/٢٠٧٧:صحيح البخاري .٢

سـنن أيب  ، )باب النهي عن إتيان املسـاجد آلكـل الثـوم   (٣/٨٣:صحيح ابن خزمية ،)ال أو كراثا أو حنومهابص
 )باب يف أكل الثوم(٣/٣٦٠:داود

، ١/٣٨٥:تـب ،أدب الكا١٢/١٣٧:تهـذيب اللُّغـة  ،١/٩١:،غريب احلديث البن سـالم ١/٨٤:البيت يف ديوانه .٣
[ ،]ذفـر [،]بصل: [اللسان،التاج،١/٤١٧:لزاهر البن األنباريا،١/٣٣٧:إصالح املنطق،٢٥٧، ١/١٠٧:الصناعتني

 ]. ترك
 .١/٣٩٥:تفسري البحر احمليط ،٣/١٦١:تفسري السمعاين،١٢٨:املُفْردات :انظر .٤
 :على الرابط التايل)بتصرف(منتديات السيف أون ال ين،:انظر .٥

http://www.alsaifonline.com/vb/t22656.html  



 ٥٦

 ب غ ل   
 البغال يالَى فعت هلقَو:                                  

                                                                                ٦١/البقرة   
  

 يدل على قـوة  والالم والغني الباُء):"١(فارسٍ قال ابن.ةالبوالص على القوة الداللةُ"بغل"مادة يف األصلُ      
 فتارةً  )٢(،"والفرسِ احلمارِ من بنيِ املتولد"هو:،والبغلُ"هخلق مي بذلك لقوةس:،قال قوممن ذلك البغلِ اجلسمِ
من  وهو ضرب:منه التبغيلُ،وهصاحب ،والبغالُواألنثى منه بغلةٌ،العكس يكونُ ،وتارةًوأمه فرساً أبوه محاراً يكونُ
  ]البسيط:[قال الشاعر.هلشدت البغلِ يشبه سري فيه اختالف السريِ

  

نضح الربي وفي تبغلَيها زو٣(ر(      

  ]البسيط:[زهريٍ بنِ كعبِ ةويف قصيد 
  )٤(فيها على اَألينِ إِرقالٌ وتبغيلُ 

  

 ،بغلٌ:اخلصلتني من الناسِ بني ،لذلك يقال ملن مجعمن احلمارِ والبالدة من الفرسِ القوةَ اكتسب البغلَ أن ويبدو
  ]البسيط:[ هاجياً األنصاري  ثابت بنِ حسانَ ونظريه في الشعرِ قَولُ

  

  )٥(العصافري وأَحالم الْبِغالِ جِسم              قصرٍ ومن طُولٍ من بالقَومِ بأْس ال
  

      عن البغلِ ويعرف أعق:"يف املثلِ ،جاَءالتناسلِ عدمر ٦(،"من بغلة (ويف املوسوعة احلرة )البغالُ:")ويكيبيديا 
والـحمارِ الفرسِ لتزاوجِ نتيجةً هجينةٌ حيوانات اكتسبت العديد من صفات؛فللبغلِهما املميزة وقوةُ احلمارِ صرب 

 صغريةُ العضالت قويةُ كما أا،التناسلُ هاوال ميكن ولكنها عقيمةٌ لألمراضِ عاليةٌ مقاومةٌ عامةً للبغالِو.الفرسِ
  . القربصيةُ غالُهي الب صنفاً هاوأفضلُ،واجلر يف الركوبِ تستعملُ احلركة سريعةُ اجلسمِ

________________  
 .١٤٣:اللُّغةمقاييس  .١
 .١٣٦:املُفْردات .٢
 ].بغل:[البيت منسوب أليب حية النمريي يف اللسان .٣
 .شاعر عايل الطبقة، من أهل جند، كان ممن اشتهر يف اجلاهلية.كعب بن زهري بن أيب سلمى، املزين، أبو املضربهو   .٤

، دمه فجاءه كعـب  النيب  اهللا عليه وسلم، وأقام يشبب بنساء املسلمني، فأهدر وملا ظهر اإلسالم هجا النيب صلى
،وخلع عليه فعفا عنه النيب  بانت سعاد فقليب اليوم متبول :مطلعها الَّتي مستأمناً وقد أسلم وأنشده الميته املشهورة

: ،اللسان٢/٦١٩:،تاريخ اإلسالم٢/٢٥٣:النهاية يف غريب احلديث واألثر،١/٤٧:والشطر عجز بيت يف ديوانه.بردته
 ].رقل[،]أين:[،التاج]رقل[،]أين[،]بغل: [

 .٥/٢٢٩:،احليوان٤/٦٥:،خزانة األدب١/٢٥٤:،جممع األمثال١/٤٢٩:،مجهرة األمثال١/١٣٩:البيت يف ديوانه .٥
 ].بغل:[،التاج١/٤٦:،أساس البالغة١/٢٥٠:،املستقصي من أمثال العرب٢/٤٤:جممع األمثال .٦
 



 ٥٧

استخدامات خاصة يف اجليوش حيث ال خيلو جيش من سرية جبلية للبغال تقوم مبسـاعدة  للبغال و      
القوات املسلحة يف محل األمحال الثقيلة يف املناطق اجلبلية ذات الطرق غري السالكة والَّتي قد تصعب حىت 

  .لٍغب عمجالكَرِيمة   ةي اآليف الُغوالبِ)١".(على أحدث وسائل النقل العسكرية احلديثة
  

) ٢(،خلَقَها لَكُم لتركَبوها وزِينةً:أَي:واملَعنى،اللُّغة لُهأَ هالَقَ في املُراد يف اآلية علَى ما املُفَسرونَو         
 :فقـال  يف اللفـظ،  اوقع هذا اجلنس بني اجلنسني املتولد منهم وقد       ، 

وقدم اللفظني وهو اخليلُ أشرف .  
  

  ب ق ع    
 البقعة     ـالَىعت ـهلقَو ـيف:                    

                           ٣٠/القصص   
  

إليـه   ترجـع  واحد أصلٌ والعني والقاف الباُء:")٣(فارسٍ ،قال ابنتخالُف اللون عِقْيف الب األصلُ        
ها كلها وإن كانَفروع يف بعضها بعد،فاجلنس وهو خمالفةُ واحد هذا :ومنه قولُهم،"بعضها بعضاً األلوان

الثوب يعين فيه بقع مساحات خيتلف لونكذلكاألساس للثوبِ ها عن اللون، منه الغراب وهـو   األبقع
ي فيه بياضالَّذ وسوادهم بالغرابِ،وخصه بعض يف صدرِ األسودعـن  ويف احلدي)٤(،ه بياض الـنيب   ث

قال":مخس والفأرةُ واحلدأةُ احليةُ يقتلهن احملرم والغراب األبقع والكلب ةُ  قالَ)٥(،"العقورـرتنع  ـنب 
اددالكامل[ :ش[  

نين ظَعالَّذ مفراقَه نِهِم وجرى       أتوقَّعيبِب رابالغ ٦( األبقع(  
__________________  

  http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D9%84 :انظر الرابط التايل .١
 .٥/٤٦٢:تفسري البحر احمليط ،١٠/٧٦:تفسري القرطيب ،٦/٥١:تفسري الطربي :انظر .٢
 .١٤٧:اللُّغةمقاييس  .٣
 ].بقع:[،العني،التاج١/٢٥٠:احملكم واحمليط األعظم،١٠/١٧٩:عمدة القاري:انظر .٤
، مسند امحد بن )قتل احلية(٥/١٨٨":اتىب"سنن النسائي ،)من الدواب احملرمما يقتل (٢/٣٧٣:سنن النسائي الكربى .٥

،صححه األلباين يف صحيح وضـعيف  ٤/١١١:،تفسري الثعليب٣/٤٩٠:،تنقيح حتقيق أحاديث التعليق٦/٢٠٣:حنبل
 .٣٠٧٨:سنن النسائي،واحلديث يف سنن ابن ماجه برقم

، فتح ١٠/١٥٣:لقرطيب، تفسري ا]بني:[،اللسان٣/٤٤٢:،احليوان٢/٣٤٢:،احلماسة البصرية١/١١٥:البيت يف ديوانه .٦
  .٣/١٨٤:القدير

  



 ٥٨

ألا  ؛االسمِ  ذا البقيعِ أرض ومنه مسيت )١(،"هاجنب الَّتي هيئة على غريِ من األرضِ قطعةٌ":يف األرضِ والبقعةُ
على غريِ كانت هيئة يالَّت ها حيثُجنب كانت أشجارٍ ذاتوبقيع، الغرقد مث )٢(ه،ألنه منبتاستعمبعد ذلك  لت

بضم -يف البقعة واألكثر ، اخلاص تعين املوضع البقعةُ فأصبحته،ملا جنب فيه خمالفةٌ وإن مل يكن املكان  مطلقِيف
  )٣(.وجفان جفنةك،على بقاعٍ وجتمع بالفتحِ ،وقد تكونُوغرف كغرفة،بقعٍعلى  جمعوت-الباء

  

  )٤(.فيها موسى  اُهللا كلم  الَّتي الشامِ من بالد البقعةُ  تلك يف اآلية بالبقعة في املُراد املُفَسرونَو
  

  

 ب ق ل    
 بقلها الَىعت هلقَو يف:                                

                                     ٦١/البقرة   
  

         لُقْالب من النبات ا لَميبِ سشرٍج دق ٥(.لَّا جِلَو(َالَق ابسٍارِفَ ن)٦:"(اُءالب القَواف اللَّوأَ املٌص واحد، 
وهو من النباتلَإِ،ويه تجِرفُ عروع الفَ ،"هلِّكُ ابِالبلُقْب: النبي اتلَ الَّذيبِ سشرٍج قُيوم لَعى ساقفَ،ههـ  و  سنجِ
منرِدج فيه النبات الرطب مام لُكُأْيه الناس والبهائم،الفَورق بينه وبين الشاَأل نَّأَ رِجذَإِ لَوا رعملْ ي ـ ي بـ  ق  هلَ
سواَألاق،خير تى لَقَبه سوالَقَ.ق اب٧(سٍارِفَ ن(:"لُّكُ:لُقْالب ما اخضربِ تاَأل هرض والواحةُد ـ قْب عرفـه  ،"ةٌلَ

ـ  منه دونَ أو نبات عشيب يتغذى به أو جبزٍء به األرض اخضرت كل نبات":املعاصرون بأنه حتويلصـناعياً  ه 
لنار،مثلُا بوساطة ٨(،"والبقدونس والفجل الكراث(ِلَ:"ويف املثلا تبِنت ةُلَقْا احلَلَّإِ ةَلَقْالب"،)أَ)٩ي:القرال احطَّيةُب 

ماَأل نضِر.  
_________________  

،املطلـع  ]بقع:[اجني،اللسان، الت، الع١٤٧:،مقاييس اللُّغة١/٢٥٠:،احملكم واحمليط األعظم١/١٨٨:تهذيب اللُّغة:انظر .١
 .٧٢:،صفاء الكلمة٢٠/٧٣:،روح املعاين١/٢٥١:على أبواب املقنع

 ].بقع:[املعجم الوسيطاللسان،،١/٨٩:مقدمة فتح الباري ،١/١٤٦:النهاية يف غريب احلديث واألثر :انظر .٢
 .١/٨٩:مقدمة فتح الباري ،١٣/٢٨٢:تفسري القرطيب :انظر .٣
 .١٩/١٦٠:روح املعاين،٦/٢٧٤:تفسري أيب السعود،٤/٢٥٩:يتفسري البيضاو،٤/١٣٧:تفسري السمعاين:انظر .٤
 ].بقل[،العني،اللسان٦/٤٣٤:،احملكم واحمليط األعظم٩/١٤٢:تهذيب اللُّغة:انظر .٥
 .١٤٥ :مقاييس اللُّغة .٦
 .املصدر السابق .٧
 .٧٣:معجم األلفاظ واألعالم القرآنية .٨
، احملكـم واحملـيط   ٤/٣١:،تهـذيب اللُّغـة  ٢/٣٩١:املستقصى يف أمثال العـرب ،٢/٢٣٠:جممع األمثال :املثل يف .٩

،تفسري غريب ما يف الصحيحني ]بقل:[، اللسان، التاج١/٣٠٤:،طلبة الطلبة١/٣٧١:، مجهرة اللُّغة٦/٤٣٤:األعظم
 .٣/٣٤٦:،شرح الزرقاين١/٢٥٨:البخاري ومسلم

 



 ٥٩

 املاشـيةُ  وابتقلت،فهي مبقلـةٌ  لَالبق أنبتت :أي ،األرض أبقلت فقيلَ الفعلِ اشتق لفظُ ومن هذا األصلِ
أي، وتبقلت:رِ،ومنها البقلَأكَّلَ:ها راعيها،أي،وبقلَالبقلَ رعتاعلُ الشرِ قَوعالش يقَارِب:[ه فاملُت[  

  

  )١(وال أرض أبقَلَ إبقالَها                      فال مزنةٌ  ودقَت ودقَها  
  

  ]الكامل:[قميئةَ عمرو بنِ لُوقو
   

  )٢(معانها بقلُ زبد الفحولِ           ها  يهب املخاض على غواربِ
  
  )٣( . هتيعين حلي ، هشعر خرج بقوالً  الغالمِ وجه لَقَب : جمازاً يقالُو
  

 يقوم ليس بشجرٍ الَّذينباا :أي ، اللُّغة ه أهلُما قالَ على حنوِ - هنا_  يف معىن البقلِ املُفَسرونَو       
٤(،  هعلى ساق( هنا_  واملراد - العشبيةُ النباتات يا اإلنسانُ الَّت يتغذى .  

  
  
  
  

______________  
  

، وبال ]ودق[،]بقل:[،اللسان،التاج١/٨٤:،سر الفصاحة٢/٤١٣:األصول يف النحو:البيت لعامر بن جوين الطائي يف .١
، إعـراب  ١/١٣٥:شـنفرى ،إعراب الميـة ال ٢/١٠٢:،اللباب٧/٤٠٩:،خزانة األدب٢/٤١١:اخلصائص:نسبة يف
 .١٧ /٥ :،زاد املسري٧/٢٢٨:،تفسري القرطيب١/١٩٣:الطَّبرِِي،تفسري ٣/٤٥٨:احملرر الوجيز،٤/٣٦٤:القرآن

من قدماء الشعراء يف اجلاهلية ويقال إنه بن ذريح بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة، عمرو بن قميئة هو  .٢
ال الشعر من نزار وهو أقدم من امرئ القيس ولقيه امرؤ القيس يف آخر عمره فأخرجه معه إىل قيصر ملـا  أول من ق

وكان شاعرا فحال متقدما وكان شابا مجيال توجه إليه فمات معه يف طريقه ومسته العرب عمرا الضائع ملوته يف غربة،
 .١/٤٧:البالغة ،أساس١/١٨:البيت يف ديوانهو.حسن الوجه مديد القامة حسن الشعر

جاء على فعلت وأفعلت مبعـىن   ما ،٣/٢٩:ذيب االمساء ،١/٨٣:املغرب يف ترتيب املعرب ،١/٧٠:األفعال :انظر .٣
 ].بقل:[،اللسان،التاج١/٢٨:واحد

٤. يدعالس رفِْسي١/٥٣:ت.  



 ٦٠

 ت ي ن   
 ينالَّت  الَىعت هلقَو يف:                       ي١/نالَّت   

   
  

      يالَّتن مجع املعروفةُ الثمرةُ:وهي تينة يالَّت هلا وال قشرةَ ال عجم والنـونُ  والياُء التاُء:")١( فارسٍ ،قال ابن 
 :لفقـا  ،اًتين مرةً  اِهللا أنه أهدي إىل رسولِ"عن أيب ذر  ،ويف احلديث"،وهو معروفنالتيإال  ليس أصالً

فكلوها فإـا    بال عجمٍ اجلنة هذه؛فإن فاكهةَ قلت من اجلنة نزلت إن فاكهةً:لو قلت:منه،مث قال كلوا،وأكلَ
تقطع البواسري ٢(."من النقرسِ وتنفع(   

  

        ن ياملفسر وأكثراداملُر يب فيه أهلُما قالَ على حنوِ-هنا-نِالَّت ةاللُّغ.هو:"عباسٍ قال ابن تين كم كم وزيتـون
 وكـذلك هـو قـولٌ   )٥(،"لونتأك الَّذيكم تين:"واحلسن)٤(،"الناس يأكلُ الَّتي الفاكهةُ:"وجماهد)٣(،"هذا

 جـاءَ  )١١(،والكليب)١٠(،ومقاتلٌ)٩(،زيد بن وجابر)٨(،رباح بن وعطاُء)٧(،النخعي وإبراهيم)٦(،لعكرمةَ
ها علـى  لداللت عربة وفيها أعظم التنغيصِ من شوائبِ خملصةٌ ألنه فاكهةٌ نِالَّتيب وإمنا أقسم)"١٢(عند الشوكاين

 ها غذاٍءوأكثر للبدن الفواكه أنفع نالَّتيالطب إن  من أهلِ قال كثري،اللقمة ها لذلك جعلها على مقدارِمن هيأَ
وذكروا له فوائد ."  

_____________________  
  .١٧٦:اللُّغةس ييمقا .١
،التسهيل لعلـوم  ٣٢/٩:،التفسري الكبري٢٤٣/ ٣الفردوس مبأثور اخلطاب : وانظر ٢٤١/ ٤األحاديث واآلثار  ختريج .٢

،روح ١١٠/ ٢٠القـرطيب تفسـري  ،٧٧٨/ ٤،الكشاف٢٢٦/ ١،الطب النبوي ٢٩٢/ ٤،زاد املعاد ٤/٢٠٧:التنزيل
  .٤٢٠١:  رقم اجلامع ضعيف يف ضعفه األلباين احلديث،٩/٣:أضواء البيان،١٧٤/ ٣٠املعاين

تفسـري  ،٣٢/٩:التفسـري الكـبري   ،٤/٥٠٤:،تفسري البغوي٩/١٧٤:أَبِي السعود،تفسري ٨/٥٥٧:الدر املنثور:انظر .٣
 . ١٠/٢٣٨:،تفسري الثعليب٤/٣٤٧:،تفسري النسفي٣/٥٧١:السمرقندي

 ،٣٤٤٨/ ١٠تفسري أيب حامت  ،٥٥٧/ ٨ الدر املنثور:انظر .٤
  .٣٠/٢٣٨:الطَّبرِِيري ،تفس٥٥٧/ ٨ الدر املنثور:انظر .٥
 ،٣٠/٢٣٨:الطَّبـرِِي ،تفسـري  ٣٤٤٩/ ١٠تفسري أيب حامت ،٩/١٧٤:أَبِي السعود،تفسري ٥٥٧/ ٨ الدر املنثور:انظر .٦

 .٩/٣:أضواء البيان،٨/٤٨٥:تفسري البحر احمليط
 .٨/٤٨٥:، تفسري البحر احمليط٩/١٧٤:أَبِي السعودتفسري :انظر .٧
 .املصادر السابقة:انظر .٨
 .املصادر السابقة:انظر .٩

 .٨/٤٨٥:، تفسري البحر احمليط٩/١٧٤:أَبِي السعودتفسري :،وانظر٣/٤٩٨:تفسري مقاتل بن سليمان .١٠
هو أبو النضر الكليب،حممد بن السائب بن بشر بـن  . ٨/٤٨٥:، تفسري البحر احمليط٩/١٧٤:أَبِي السعودتفسري :انظر .١١

سري واألخبار وأيام العرب،من أهل الكوفة،شهد وقعة دير اجلماجم مع ابـن  نسابة،راوية،عامل بالتف:عمرو بن احلارث
 ]١٤٨:موسوعة األمساء واألعالم[هـ١٤٦األشعث،وصنف كتابا يف تفسري القرآن ،تويف سنة 

 .٥/٤٦٤:فتح القدير .١٢



 ٦١

 ث ب ي   
  ثبات  الَىعت هلقَو يف:                          

                                                 ٧١/النساء  
                                                                                                    

 ثبيـت : يقال)١(مجاعةً منفردةُ ، :سان يكونون ثبةً ، أيمن الفر صبةُالع: اللُّغةيف  واألثبيةُ الثبةُ         
فرقةً فرقةً ، أو مجاعةً مجاعـةً ،   :أي،بةً ث ه ثبةًإذا جعلت اجليش ثبيت:هم، ومنه قولُ ثبةً ه ثبةًمجعت الشيَء

  ]املُتقَارِب:[ومنه في الشعرِ قَولُ الشاعرِ
  

                 صهل يبغريِ لُح السيف            دمغ       كْده من شلَّفْتما س ٢(فَثَب(  
  

  ]الوافر:[أيب سلمى بنِ زهريِ قولُ مبعىن اجلماعة الثبة ه وأمجعه،كذلك من شواهدإليه غري فأضف :أي
  

  )٣(اوى واجِدين ملَا نشاُءنش           ا علَى ثُبة كرامٍ          وقَد أَغْدو                 
  

  ]الطَّوِيل:[خيالً يصف الشاعرِ قَولُ األولِمن وثبني، ف على ثبات ثبةٌ وجتمع ، كرامٍ على مجاعة:أي
  

  )٤(ثُبات عليها ذُلُّها واكْتئابها        تحيزت             اجتالها باإليامِ                 
  
  
  

_______________  
  

 .١٩٢:اللُّغة،مقاييس ١٠/٢٠١،١٠/٢١٦:، احملكم واحمليط  األعظم]ثبا:[العني،اللسان،التاج:انظر .١
 ،]ثبا:[،اللسان،التاج٢/٦٠٢:،سر صناعة اإلعراب١٠/٢٠٢:احملكم واحمليط  األعظم:البيت بال نسبة يف .٢
،جمـاز  ]ثبـا :[،التاج]نشا:[،اللسان٨/١٢٤:،احملكم واحمليط األعظم١٥/١١٣:تهذيب اللُّغة،١/١٤:البيت يف ديوانه .٣

 .٢/١٢٩:،زاد املسري٥/١٦٤:الطَّبرِِي،تفسري ١/١٣٢:القرآن
،وبـال  ]ثبا:[، العني،اللسان،التاج٢/٦٠٢:،سر صناعة اإلعراب١٥/٤٤٦:تهذيب اللُّغة:البيت أليب ذؤيب اهلذيل يف .٤

  .الدخان:يامواإل.دهاطر: ، جالها٣/٣٠٤:اخلصائص، ١/١١٨:غريب احلديث للحريب:عزو يف
  



 ٦٢

  ]الوافر:[التغليب كلثومٍ بنِ عمروِ قولُالثاين من و   
  

افَأَم موي شخينات هِملَيع                            صبِحلُنا فَتيباً خصا ع١(ثُبِين(  
  

ـ  ه وأثنيتإذا مدحت الرجلَ ثبيت:يقال)٢(،هيف حيات على اإلنسان الثناُء- أيضاً – يةُبوالتث ه عليه يف حيات
كأنك مجعت الثُّ نَّإ:من هنا قالواه،حماسناجلَ ةَبمرٍاعلَى أَمةُ ععمتةُ املُج ،نَ بِهوحدم٣(ي(ويجونْأَ ز كُينَو 

من ا اَألذَهثُ:لِصاحلَ ةُبضِوو،هي وطَس؛ذَهلك إِ اَءاملَ نَّأَلنما يجتمع في وطَسه.  
  

  :على قولني املفردة يف المِ اللُّغة وأهلُ
  

  )٤. ( عن الراغبِ ، الياُء احملذوف:األول
  

ه إمنا هـو مـن   الم فذما ح أن أكثرعلى  أصحاب هذا القولِ واستدلَ ، هو الواو ذوفأن احمل:والثاين
  )٥(.جين ، عن ابنِ وعضة وسنة وأخٍ أبٍ حنو ، الواوِ

  

 ،وفرقةٌ مجاعة بعد مجاعةٌ:واملعىن ، اللُّغة ه أهلُما قالَ على حنوِ يف اآلية بالثبة في املُراد املُفَسرونَو        
بعد وسريةٌ ، فرقة بعد قالَ)٦. ( سرية عباسٍ ابن":أو انفـروا  ،  سرايا متفرقني أي عصباً فانفروا ثبات

  )٧".(كلكم يعين مجيعاً
  
  

_______________  
  

 .٥/٧٩:،روح املعاين٥/٢٧٤:،تفسري القرطيب٢/٥٩١:الدر املنثور،١/١٢٠:العرب مجهرة أشعار :البيت يف .١
 ،١٩٢:اللُّغة،مقاييس ١٥/١١٣:تهذيب اللُّغة: انظر .٢
  .٣١٢:الفروق اللغوية :انظر .٣
 .١٧٢:املُفْردات .٤
هو أبو الفتح عثمان بن جين املوصلي،من أئمة األدب والنحو،ولـه  ].ثبو:[التاج:،وانظر٢/٦٠٣:سر صناعة اإلعراب .٥

ابن جـين أعـرف   :شعر ،كان أبوه مملوكا روميا لسليمان بن فهد األزدي املوصلي،له تصانيف،وكان املتنيب يقول
 ]٢/١٠٩:موسوعة األمساء واألعالم[هـ٣٩٢بشعري مين،ولد باملوصل،وتويف ببغداد سنة 

/ ٥:،روح املعـاين ١٢٩/ ٢:، زاد املسري١٦٤/ ٥:الطَّبرِِي،تفسري ١٣١/ ٢:عاين القرآن، م٥٢٥/ ١:ابن كثري:انظر .٦
٧٩. 

 .٢/١٢٩:زاد املسري .٧



 ٦٣

 ث ر ي   
 الثرى     ـالَىعت ـهلقَو ـيف:                   

                                                                                      ٦/طه   
   

 :أي،تثريةً اأثريه األرض ثريت:يقالُ)١(،والنداوةُ،،وهو البللُاليبسِ على خالفيف اللغة "ثري"تدل مادةُ       
اهبللت ى املكانَةًندي اهوجعلتيف احلمنه ،وحىت بلله رشه:أي،،ومنه ثَرديث:"إال بالسويقِ فلم يؤت  بـه  فـأمر 

طار،ومـا بقـي ثرينـاه    ما  ه،فيطريوننفخ الشعري كنا نطحن: " سعد بنِ وعن سهلِأي بلَّ، )٢(،"فثري
هم ومنـه قـولُ  املبتل، الرطب ،أو الترابالظاهرِ الترابِ حتت الَّذيالندي  التراب:اللُّغةوالثرى يف )٣(،"فأكلناه
 ال توبس:" ختوف الرجلِ هجر صاحبهيف العربِ ومن أمثالِ) ٤(،"طبالن بعيد الثرى قريب":وال يفي يعد للرجلِ

  ]الطَّوِيل:[وجلريرٍ،"بيننا ال تقطعن األمر:أي)٥(،"الثرى بيين وبينك
  

  )٦( مثْرِي موبينكُ بيين الَّذي فَإنَّ                     الثرى وبينكُم بيين توبِسوا فَالَ
  

الثرى مـن   يأكلُ يلهثُ فإذا كلب:"ها،ويف احلديثإذا مل جيف تراب:،ومثريةٌندى ذات:أي،ثرياُء أرض:يقالو
ـ  كثـر  أي،  فالنٌ أثرى:يقال ، والنماِء على الكثرة كذلك تدل هذه املادةُ)٧(،"العطشِ  ه حـىت صـار  مالُ

أم زرعٍ كالثرى،ويف حديث":أَوراح لَعي نعاً اًمأَ)٨(،" ثَرِيكَ:يثياًرو،لَخالقَ ةُاصالثَّ نَّأَ لِورالُقَى ي ـ ل لتابِر 
الراملُ بِطبوالثَّلِّت،املَبِ اُءرد:الغنثْكَى ورالِاملَ ة.  

___________________  
  .٤٠:يف الفروق غةاللُّ،فرائد ٣/٤٣:،عمدة القاري١/١٠٣:،الفائق]ثري:[اللسان،التاج:انظر .١
،اجلمـع بـني   )بـاب غـزوة خيـرب   (٤/١٥٣٧،)باب من مضمض من السـويق ومل يتوضـأ  (١/٨٦: صحيح البخاري .٢

، مشـكاة  ٧/٨٧:،املعجم الكبري١/٢٤٩:،معرفة السنن واآلثار١/٢٦:،موطأ مالك١/١٥٠:،مسند الربيع٣/٤٧١:الصحيحني
  .٢/٤٠٤:سالم،تاريخ اإل٢٣/١٧٦:،التمهيد البن عبد الرب١/١٠١:املصابيح

 .١/١٦٥:الفائق .٣
٤. ةاللُّغ بيذهنبط:[،اللسان،التاج٦/٢١٠:تفسري البحر احمليط ،٢/٣٨٧:غريب احلديث البن اجلوزي ،١٣/٢٥٠:ت.[ 
 .١/٧١:،أساس البالغة١/١٢٧:،الفائق١/٢٣٦:،األمايل يف لغة العرب٢/٣٧٧:مجهرة األمثال .٥
 ،]ثـري [ :، اللسان٦/٢١٠:،تفسري البحر احمليط١/٧١:أساس البالغة١/٩٤:،األمايل يف لغة العرب١/٢٦٩:البيت يف ديوانه .٦

 ].بلل:[التاج
بـاب فضـل سـاقي البـهائم احملترمـة      (٤/١٧٦١:،صحيح مسلم)باب رمحة الناس والبهائم(٥/٨٣٢٢:صحيح البخاري .٧

،األدب ٢/٣٧٥:،مسند امحد بن حنبل٢/٩٢٩:،موطأ مالك٣/٢٤:،سنن أيب داؤود٣/١٥٣:،اجلمع بني الصحيحني)وإطعامها
  .٣/٢١٩:،شعب اإلميان٢/٤١:،الترغيب والترهيب٦/٢٢٠:،منهاج السنة النبوية١/١٣٧:املفرد

،اجلمع بني )باب ذكر حديث أم زرع(٤/١٩٠١:،صحيح مسلم)باب حسن املعاشرة مع األهل(٥/١٩٩٠:صحيح البخاري .٨
  .١/١٣٢:،أمثال احلديث٥/٤١٦:،الديباج على مسلم٢٣/١٧٠:،املعجم الكبري١٦/٣٤:،صحيح ابن حبان٤/٩١:الصحيحني



 ٦٤

  ]الطَّوِيل:[الطائي حامتِ ومنه قولُ    
  

  )١(ا الصدر إذا حشرجت يوماً وضاق     ما يغين الثَّراُء عن الفىت وِي أما
  

ألنـه  ؛  بِاالتـر  أي مـا وراءَ  اللُّغـة  ه أهلُما قالَ على حنوِ بالثرى يف اآلية في املُراد املُفَسرونَو       
 الثرى هو الصخرةُ:"السديوعن )٣(،"ما حتت األرضِ السابعة  :أي: "  عبٍ ك بنِ وعن حممد)٢(،ندي
يالَّت واملعىن )٤( ، " السابعةُ عليها األرض:ملكُ أن اجلميعه ويف قبضته وحتت ه تصرفسبحانه  - هوإرادت

  . -وتعاىل 
  

 ج ب ت   
اجلبتقَو يالَىفعت هل:                        

                                           ٥١/النساء   
   

            

وليس هلا مجع وال )٦(،ية يف األصلِتشري كتب اللُّغة إىل أن مفردةَ اجلبت ليست من حمضِ العرب          
اجلبت ةبعضِ أهلِ اللُّغ مثىن،وعند:سبفَ،وهو الاجللُس ي ال خرييف  مـن السـنيِ   بدلٌ والتاُء)٥(،فيه الَّذ

  )٧. ( سولةفيف ال مبالغةً جبسٍ
________________  

  

 ،جبوده املثل يضرب.رس،شاعر،جواد،جاهليفا:عدي القحطاين،أبو الطائي احلشرج بن سعد بن اهللا عبد بن حامت:هو .١
 وفاته وأرخوا،والتاريخ األدب كتب يف متفرقة كثرية وأخباره،صغري ديوانسوى  منه مل يبقمعظمه، كثري،ضاع شعره

،غريـب  ٣/٨٠:،غريب احلديث البن سالم١/٢٧:يف ديوانه والبيت)٢/١٥١:األعالم(، مولد بعد الثامنة السنة يف
، ٢/٨٦:املثل السـائر  ،١٧/٣٨٣:، األغاين٩/٨٦:تهذيب اللُّغة، ٢/١٠٣٤:اللُّغةمجهرة  ،٢/٣٣٢:احلديث للخطايب
  .١/١٨٥:اإلشراف يف منازل األشراف ،١/٦٦٤:حماضرات األدباء

 .٦/٥:أَبِي السعودتفسري  .٢
،تفسري البحر ٣/١٤٣:كثري،تفسري ابن ١١/١٦٩:،تفسري القرطيب٦/٥:أَبِي السعود،تفسري ٥/٥٥٢:الدر املنثور:انظر .٣

 ،٣/٥٤:، الكشاف٦/٢١٤:احمليط
، ٦/٢١٤:،تفسـري البحـر احملـيط   ٢/٣٩٠:،تفسري السمرقندي٦/٥:أَبِي السعود،تفسري ٥/٥٥٢:الدر املنثور:انظر .٤

 .٣/٥٤:الكشاف
، "لغـني ا"الغسـل ب :٢٩٩/ ١:،ويف عمدة احلفـاظ )فسل(ال مروة فيه الَّذيالرذل والنذل :الفسل:يف اللسانجاء  .٥

 . ال خري فيه الَّذيويف غريه الفشل ]"٢٧١/ ١معاين القرآن[ال خري فيه الَّذيهو الثقيل :"وقطرب
  ].جبت:[الصحاح:انظر .٦
 .١٨٢:املُفْردات:انظر .٧



 ٦٥

  ]الرجز:[ومنه في الشعرِِ قَول الشاعرِ
  

  )١( النات شرار وعٍيرب بن عمرو                                        
  

يريد سالةُفال:واملعىن ، الناسِ خساس اخلريِ وعدم  ،واختلف الناس عدةَ  هوذكروا في يف اجلبتوجوه:  
  

  )٢. ( قاله أبو عبيدةَ. فهو جبت اِهللا من دون بأن كل معبود اللُّغة أهلِ وهو قولُ : األولُ
  

  )٣( . اخلطابِ بن قاله عمر.  هذات والسحر به الساحر أن املراد : الثاين
  

 )٤(،الكشاف ه صاحبقالَ. اِهللا من دون دبِع ذلك يف كل ما بعد عملَمث است لقريشٍ أنه صنم : الثالثُ
والطاغوت ابنِ عطيةَ عن عكرمةَ يف اجلبت املوضعِ هذا يف مها):"٥(وجاَء عند لقـريشٍ  كانا صنمان ، 

 هلـم  فقالت، اِهللا رسولِ قتالِ على حمرضني مكةَ وردوا معه مجاعةًو )٦(األشرف بن كعب أن وذلك
الكتابِ أهلُ إنكم:قريشوحممد، كتابٍ صاحبال ،وحنن هلـذينِ  تسجدوا أن معه،إال تكونوا أن كمنأمن 

  " . اآليةُ هذه نزلت ذلك لنا،ففعلوا،ففي اللذينِ الصنمنيِ
  

____________________  
 والبيت،مل أجد له ترمجة الَّذياليشكري  اء بن األرقمبوهو لعل،ح اهللا بين السعالةياقب: األولهذا عجز بيت وشطره  .١

 ،٧١/ ٢:،األمـايل يف لغـة العـرب   ٨٤٢/ ٢:،اجلمهـرة ٥٣/ ٢:اخلصائص ،٣٥٩/ ١:لبصائر]نوت[اللسان: يف
يف شرح كتـاب   فصل املقال،١٦١/ ٦:،احليوان٣٤١/ ٢:اللباب،١٥٥/ ١:،سر صناعة اإلعراب٥١٣/ ١:املفصل
  .١٩٤/ ١:األمثال

  .٢٧١/ ١:للنحاس معاين القرآن:،وانظر١/١٢٩:جماز القرآن  .٢
/ ٢:،ـذيب التهـذيب  ١٧٥/ ١٨:،عمـدة القـاري  ١٦٧٣/ ٤:،صحيح البخاري٤٤١/ ١:تفسري البغوي:انظر .٣

  .٥/٥٥:،روح املعاين١٠٧/ ٢:زاد املسري.٧٢/ ١:،كتاب التوحيد١٩٥/ ٤:ليقع،تغليق الت٢٢٠
،تفسـري العزيـز   ٥٦٤/ ٢:الدر املنثور،١٠٣/ ١٠:،التفسري الكبري١٠٧/ ٢:زاد املسري:،وانظر٥٥٣/ ١:الكشاف .٤

،معـارج  ٤٧٩/ ١:، فتح القدير٥٦/ ٥:،روح املعاين٣٢٦/ ٣:،تفسري الثعليب٥١٣/ ١:،ابن كثري٢٩٨/ ١:احلميد
  .٥٦٣/ ٢:القبول

 .١/٥٥٣:، الكشاف٢/٦٦:احملرر الوجيز:انظر .٥
،فدان باليهودية،وكان سيدا يف نظريائي،من بين نبهان،شاعر جاهلي،كانت أمه من بين الهو  كعب بن األشرف الط .٦

وأصـحابه،مات   أخواله،يقيم يف حصن له قريب من املدينة،أدرك اإلسالم،ومل يسلم،وأكثر من هجـو الـنيب   
 ]١٢٥:موسوعة األمساء واألعالم[هـ٣سنة

  
  



 ٦٦

الرابع :١(،أنه الشرك(ُإن العيافةَ"ومنه حديث والطريةَ والطرق من اجلبت"،)واضـحةُ -هنا–ةُفردفامل )٢ 
  . باِهللا على الشرك الداللةُ

كل مطاعٍ:اخلامس ومنه أن ،  اِهللا يف معصية عباسٍابن فسر أَبِ اجلبتنه حيي أَ بن؛ بٍطَخ لسيِعـ  ه في 
  )٣(.مهِاللَضإِوِ  اسِالن اِءوغْإِ

قالَ ، لشيطانُعلى أنه ا : السادس ذلك عباسٍ ابن ٤.( واحلسن(  
ي يظهرمفردةٌ  والَّذ على الساحرِ،والكاهنِ،أن اجلبت طلقعلى األفعـالِ واألعمـالِ غـريِ    ت طلقكما ت

دعا إىل ذلـك  من وكل عبِد وأُطيع من دون اِهللا،ما كل ،فيشملُ العلماُء املرضية فهو يشملُ كل ما قاله
 كل ورمبا كان عبارةً عن صنمٍ كان يعبد من دون اِهللا مث أصبح يطلق على،يف الشر والفساد غايةً كانَو
  . - تعاىل – اِهللا دون من يعوأُط دبِع ما

  

اجلـيم  "أن يف املقاييسِ لذلك جاَء؛منها إال هذه الكلمةُ ومل يأت يف اللُّغة ليس هلا تصرف واملفردةُ      
 اجلـيمِ  الجتماعِ العربية من حمضِ وهذا ليس):"٦(اجلوهري قالَ)٥(."اجلبت: واحدةٌ ء كلمةٌوالباء والتا

  ."ذلوقي حرف من غريِ واحدة يف كلمة والتاِء
  

        قالَ،حبشيةٌ على أن املفردةَاملفسرين  وأكثر عباسٍ ابن:"اجلبت اسم الشيطان بلسان ٧(،"احلبشة( 
  )٩(." احلبشة بلسان الساحر:"جبريٍ بنِ سعيد وعن)٨(،"احلبشة بلسان الشيطانُ اجلبت:" عكرمةَ عنو

_____________________  
/ ٢:،معارج القبول٣١٦/ ١:،شرح كتاب التوحيد٣٠٨/ ١:يف علوم القرآن اإلتقان،٥١٣/ ١:تفسري ابن كثري:انظر .١

  .٢٩٨/ ١:،تيسري العزيز احلميد٥٦٣
،ـذيب  ١/٧٤:،كتـاب التوحيـد  ٣/٣٦٤:،اآلداب الشرعية٧/٣٥:بقات الكربى،الط٥/٦٠:مسند اإلمام أمحد .٢

: رقـم  حـديث  انظر) ضعيف(  :قال عنه األلباين.٢/٥٦٥:الدر املنثور،١/٥١٣:،تفسري ابن كثري٧/٤٧٦:الكمال
 . اجلامع ضعيف يف ٣٩٠٠

  .٥١٣/ ١:، تفسري ابن كثري٦٦/ ٢:،احملرر الوجيز١٤٥/ ١:التسهيل لعلوم التنزيل:انظر .٣
 :،تفسري الصـنعاين ٤٣٦/ ١:،تفسري السمعاين٥١٣/ ١:،ابن كثري٦٦/ ٢:،احملرر الوجيز٥٦٤/ ٢:الدر املنثور: انظر .٤

  .٢٥٠/ ١:، أخبار املدينة١١٠/ ٢:، معاين القرآن٤٧٧/ ١:،فتح القدير١٣٢/ ٥: الطَّبرِِيتفسري ،١٦٤/ ١
  .٢٣٢:اللُّغةمقاييس  .٥
  .٩٨:، معجم أعالم القرآن]جبت[:ج،التااللسان  :،وانظر]جبت:[الصحاح .٦
  .٣٩٨/ ١:،اإلتقان يف علوم القرآن٤٧٩/ ١فتح القدير،٥٦٤/ ٢:الدر املنثور:انظر .٧
  .٥٦٤/ ٢:الدر املنثور:انظر .٨
،فـتح  ٢٨٣/ ٣:،البحـر احملـيط  ١٠٧/ ٢:، زاد املسري٤٤١/ ١:تفسري البغوي:، وانظر٥٦٥/ ٢:الدر املنثور:انظر .٩

  .١٧٥/ ١٨:القاري،عمدة ٢٥٢/ ٨:الباري
  



 ٦٧

 ج ب ن   
 اجلبني  الَىعت هلقَو يف:                ١٠٣/الصافات   

  

   ما عن مينيِ:اجلبني اجلبهة ١(،فارسٍ ها،عن ابنِو مشال(ِوعن ابن سه يد)٢":(اجلبينان حرفان من  مكتنفا اجلبهة
   .وجبائن نجب ويف الكثرة يف القلة وأجبن ه أجبنةٌومجع،"الشعرِ إىل قصاصِ  احلاجبني مصعداًجانبيها فيما بني

  

 )٣.(ه إىل القبلةوجه كبه وحولَ:،واملعىناللُّغة ه أهلُما قالَ على حنوِ يف اآلية واملُفَسرونَ في املُراد باجلبنيِ      
بني اجلبنيِ واجلبهة والفرق ما والناصية عن مينيِ،أن اجلبني اجلبهة زُءاجل:اجلبهةُ،واأو مشاهل مـن   يبدأُ من الوجه

يف القرآ،إىل احلاجبني الناصية  ـه وردتالكرميِ مرةً واحدةً يف قول تعـاىل –ن- :                

               ] تلتقـي فيهـا    الرأسِ مقدمةُ:والناصيةُ]٣٥/التوبة يالَّت
 ناصيةُ:،ومنه قولُهم"إذا طالَ الرأسِ مقدمِ شعرو،الرأسِ مقدم:الناصيةُ):"٤( يف املعجمِ،جاَء الرأسِ بشعرِ اجلبهةُ

 فالنٌ،وهه وحط من قـدرِ أهان:أي،فالن ناصيةَ فالنٌ أذلَ":وقولُهم،لدى ملتقاه بآخر الشارعِ رأس:أي،الشارعِ
  :تعـاىل  وقد ذُكرت الناصيةُ يف القرآن يف أكثر من موضعٍ،منه قولُـه )٥(،همشريفُ:أي،هقوم ناصيةُ  

                  ]ـ و]٤١/الرمحن    :سـبحانه ل وق      

                   ]كما ]٥٦ /هودأيضا–وردت- النبويـة كما يف يف األحاديث،
هقول :"اللهم إين عبدك وابن عبدك ابن أمتهوقولُ) ٦(،"..ناصييت بيدك ك :"ُبك من شر كل شيٍء أعوذ 

آخذٌ أنت بناصيت٧(".ه(  
__________________  

تفسـري   ،]جنب:[،الصحاح،خمتار الصحاح،اللسان،املصباح املنري ،التاج١٨٦:املُفْردات:،وانظر٢٣٣: :مقاييس اللُّغة .١
،تفسري العز بـن  ٣/٤٦٣ :،كشف املشكل٣/٩٢:،خزانة األدب١/٣٣٢:غريب ما يف الصحيحني البخاري ومسلم

  .٨٦:، خلق اإلنسان يف اللُّغة٢٤٤:املعاينيف معاجم  اإلنسانجسم ،٣/٦٢:عبد السالم
 ].جنب:[اللسان،التاج،القاموس احمليط:،ونقله كذلك٧/٤٦٦:احملكم واحمليط األعظم .٢
 .١٠٤/ ١٥:القرطيبتفسري  ،٣/٤٣٣:إعراب القرآن:انظر .٣
 ].نصي:[املعجم الوسيط .٤
 .١/٦٣٧:أساس البالغة:،وانظر]نصي[املعجم الوسيط، .٥
، ٥/٣٦٣:،مسند البـزار ١٠/١٦٩:،املعجم الكبري٣/٢٥٣:،صحيح ابن حبان١/٦٩٠:املستدرك على الصحيحني .٦

،الصـواعق  ١٦٠:،الوابل الصيب من الكلـم الطيـب  ١/١٢٩:،سالح املؤمن يف الدعاء١/٣٠٩:خمتصر زاد املعاد
  ٦٤٤:،املشكاة٥١٦ :داود أيب صحيح،صحيح :قال عنه األلباين،١/٢٩٧:غين عن محل األسفار،امل٣/٩١٣:املرسلة

،صحيح ابـن  ٣/١٧٠:،املستدرك على الصحيحني)باب ما يقول عند النوم وأخذ املضجع(٤/٢٠٨٤:سلمصحيح م .٧
   .٣/٢٣٤:اآلداب الشرعية،٤/٤٠٨:ى،سنن النسائي الكرب٣/٢٨٠:،اجلمع بني الصحيحني٣/٢٤٦:حبان



 ٦٨

  ج ب هـ    
  جباههم   ـالَىعت ـهلقَو يف:                           

                                     ٣٥/التوبة   
  

           هةاجلَب يلُ ففَةُ،:اَألصورةُ املَعه١(اجلَب(ةاللُّغ يف يهو:ما بيبِاجلَ نينين،وهي ِإللنسان موضال عسجود من 
الوج٢.(ه(َاخلَ الَقللُي)اجلَ):"٣بةُه:مستوى مابياجِاحلَ نبلَإِ نِيى الناصية"،وكُتنُو فاِإل ينسان غَورِيهالُقَ،ي:رلٌج 

ـ عأَ عن لارتفَاعها ولأَنها أَعز اَألعضاِء عبر بِهاواجلَبهةُ ،اهبجِ عماجلَ،واُءهبج ةُأَراملَوة،ةهباجلَ ميظع:يه أَبجأَ يان 
كَ اسِالناالُا قَمملَ وه:وجا   وههنم،ةـدع لَاتلُودمل ةهةَ اجلَبمونَ كَلراصاملُع ارعتاس ةراصاملُع ةبِيري العفاسِ،والن

ملُهةُ:قَوهبج ارِ،أَيلَ: الدعا الفقُّوتا اشقِ،كَمالطَّرِي ارِعِ أَولشةُ لاجِهاملُو ةمقَّدةُُ املُتهاجل"هابمِ"جن االسم" ـةهاجلَب 
  )٤.(اجهةٌ بِالوجوهمعنى التحدي؛لأَنها مو -أَحياناً  -"املُجابهةُ"كَما احتملَت"قَابلَ"و"واجه"بِمعنى"
  

        عمج ةي اآليف  مهاهجِبوجبهة  ، ،فَةوراملَع اهباجل،ةلُ اللُّغأَه ا قَالَهوِ محلَى نا عبِه اداملُر ينَ فورقَالَ املُفَس
  )٥(.هيف ام زعا أَهنأَل هجالو نِع -هنا  -زكَاتها،وعبر بِاجلَبهة  يكْوىِ ا جِباه كَانِزِيها ممن لَا يؤدي:واملَعنى

  

   ج ذ و  
 ذْجة و  ـالَىعت هلقَو يف:                      

                                   

                    ٢٩/القصص   
  

يعنِـي  )٧(،"ةيذجاملُكَاَألرزة  مثَلُ املُنافقِ:"قَولُه  ثيدي احلَفمنه و)٦(،ابصتاالن:اللُّغة لِصي أَف وذْاجلَ      
  )٨.(يعابِصأَ افرطْى أَلَع تما قُذَإِ توذُج:الُقَيالثَّابِتةُ، ةُبصتناملُ

________________  
 .٢٣٣:مقاييس اللُّغة:انظر .١
 ٤٩:،معجم الفرائد٥٣:فروقة يف ال،فرائد اللُّغ٢٤٤:،جسم اإلنسان يف معاجم املعاين٨٦:خلق اإلنسان يف اللُّغة:انظر .٢
جسـم اإلنسـان يف معـاجم    ،١/٢٣٢:التعـاريف ،]جبـه :[،املصباح املنري٦/٤٣:تهذيب اللُّغة:وانظر]جبه:[العني .٣

 .٥٩:،كتاب خلق اإلنسان٢٤٤:املعاين
 .٤٩:معجم الفرائد:انظر .٤
 .٢/٢٨٩:تفسري البغوي ،٥/٤٠:تفسري الثعليب ،١٠/١٢٣:تفسري الطربي :انظر .٥
 .٢٠٨:س اللُّغةمقايي:انظر .٦
 .٥٨٤٤:برقم ،صححه األلباين يف صحيح اجلامع،١/١٤٨:غريب احلديث البن اجلوزي .٧
 .١/١٨٩:سر صناعة اإلعراب :انظر .٨



 ٦٩

ونِم استعفْاملُ الِمردلُ ةرِ قَوعالش ييبِأَ ف ادؤي  داداَألييصاخلَ فاخلفيف:[لَي[  
  

جياذات نلَعى الس قَابِكأَنْ د               حامواإللْج راجاإلس ن١(لَه(  
  

ا ذَإِ رِيعالب بِني جف ادرا القُذَج:الُقَ،يهبِ قِوزى اللَّلَع لُّدا أَذَج نَّال أَإِ،وثُجا يثَج لُثْو مذُجا يذَج":)٢(لُيلَاخلَ الَقَ
اشتد التاقُزبِ هغَ"،"هينَّأَ ر العرب ال تستعثْاجلَ لُمإِ وال في عاِإل لِمنسذَإِ انـ ا ج ـ ا عثَ ـ تبكْى رلَ يه لْلـ خ صومة 
ونوِح٣(،"اه(الُقَي:النٌفُ اذَج لَعكْى ربتيأَ،هي:لَجس طْأَ ىلَعرأَ افعِابِص الرلَجنِي ناصالقَ بدمنِي،قَود ـ ي  الُقَ
لغرِيه من املَ ابِبازِج في الشرِع ورِثْالنو،منرِ هاعلُ الشرِ قَوعالش يل:[فالطَّوِي[  
  

  )٤(لِّ منِسمِى كُلَصناجةٌ  تجذُو عو             ةن قَرياقيي دها شئْت غَنتنِذَإِ
  

 توثُج :يعمصاَأل،واًداحا ومهلَعج هنإِفَ الفَراُءا مأَو هيتبكْى رلَي عاثاجلَو هيمدى قَلَي عاذاجلَ:يابِرعاَأل ناب الَقَ"
وذُجوت،وهو القيام طْى أَلَعراَأل افعِابِص،وقاجلَ:لَيالقَ:ياذائم طْى أَلَعراَأل اف٥(".عِابِص(  

        

       ذْاجلَوةُو في ةاللُّغ –بفاترِهكَسا وهمضمِ ويحِ اجل-اتابِ، ):٦(-ثَلَاثُ لُغهااللت دعن احلَطَبِ بقَى مبا يم
 :عرِالشـا  قَـولِ  يا فمكَ ارن اهسأْي رف انَكَ اٌءوس)٨(،بِشن اخلَم ةُظَيلالغ ةُعطْالق يه:لَيقَو)٧(عند الراغبِ

  ]الطَّوِيل[
  

  )٩(شديداً علَيه حرها والْتهابها           من النارِ جذْوة           وأَلْقَى علَى قَبسٍ
_________________  

 ].جذو:[،اللسان،التاج١١/١١٥:تهذيب اللُّغة:البيت يف  .١
 .١/٣١٥:،عمدة احلفاظ٢٠٨:اللُّغةمقاييس :،وانظر]جذا:[العني .٢
 :املصدر السابق .٣
ذم  ،٢/٣٩٠:،احلماسة البصرية٢/١٢١:األمايل يف لغة العرب:البيت منسوب للنعمان بن عدي بن نضلة العدوي يف .٤

أخبـار   ،التـدوين يف ٥/١٣:،السـرية النبويـة  ١/٣٧٨:،فتـوح البلـدان  ٢٧/٨٤:الوايف بالوفيات،١/٦٩:املسكر
،سر صـناعة  ١١/١١٥ :تهذيب اللُّغة:،وبال نسبة يف٦/١٠٦:،أضواء البيان٣/٣٥٥:تفسري ابن كثري،٢/١٩٨:قزوين

 ].صنج[ ،]دهق:[التاج اللسان، ،١/٨:،فصل املقال شرح كتاب األمثال١/١٨٩:اإلعراب
٥. ةاللُّغ بيذهجذا:[،اللسان،التاج١١/١١٤:ت[ 
 .٣٣:،املثلث ذو املعىن الواحد٧/٩٨:تفسري البحر احمليط:انظر .٦
 .٢٠/٧٢:روح املعاين،]جذو:[تاجال،١٩٠:املُفْردات .٧
 ].جذو:[،الصحاح،اللسان،خمتار الصحاح،التاج١١/١١٥:تهذيب اللُّغة:انظر .٨
،تفسـري البحـر   ١٣/٢٨١:،تفسري القرطيب٤/٢٩١:،تفسري البيضاوي٧/١٢:أَبِي السعودتفسري :البيت بال نسبة يف .٩

  . ٢٠/٧٢:،روح املعاين٧/٩٨:احمليط
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  ]البسيط:[مقبلٍ نِاب لِوي قَا فمكَ ارن اهيف نكُتْ ملَ وأَ
   

  )١(ذَا غَير خوارٍ والَ دعرِجزلَ الْجِ                      اَى يلتمسن هلَباتت حواطب لَيلَ        
  

ـ ب بِطَن احلَى مقَبي الَّذي:ةُوواجلذْ ةُوذْاجلُ):"٢( الراغب قالَها،يف محل منتصبةً بذلك ألا تكونُ رمبا مسيتو       عد 
االلتهِ،فَ"ابِهاجلَ يمةُر أْرس العودت،جمع ذَ ىلَعجم لُثْى  :فَغُرة وغُروجِذَ ، فى لثْم:كسرة وسرٍك ، ٌءذاجِو لُثْم: 
  )٣.(ارا نهيف سيلَ بِطَن احلَم ةٌظَيلغَ ةٌعطْق:ي،أَاللُّغة لُهأَ هالَا قَم وِحى نلَع ةي اآليف ةوذْاجلبِ في املُرادو،  انفَجِو ةنفْجِ

  

      وذْاجلُ لُثْموالقَ  ةبس،ووردالَى تعت هلقَو يف:                      

                   ]ذَكَ،]١٠/طهلك شهقَ ابسٍب واَءجالَى تعت هلقَو يف:    

                                
  .]٧/النمل[
  

ا هفري طَف بشن اخلَم ةُعطْي القهو،داحا وهيى فنعاملَوى سوم ةصي قف تدرو الثَالثَّ املُفْردات نَّأَ ظُاحلَملُوا      

نار َ؛الَ أم لالسفَتادة منها في الدِءف من البرد،يلُّد لَعيقَ هلُوه تىالَع:" ."  

ـ و ةملكَا بِهتلَيي لَهِتني نكُيلَم  فقواملَ نَّأَ -ملَعأَ واُهللا– كلذَ يف رالس لَّعلَ):"٤(فؤاد سندي / الدكتور يقولُ احدة، 
أَ نَّأَولَه موى سكُمل ين ليتكُروذْه يهبِ بسهلَوفَ..ةدار احلوبِ ارينهما حلَو ذابِهالنارِ ه إىل موضعِه وحد يرآها  الَّت

وتعددت االحتماالت فتعددت ، ي عن الشيِء الكلماتسيأيت هلم به منها، الَّذ..فهو إن وجد فسـيأيت   مشتعلةً النار
 ه ناريف رأس من حطبٍ بعود: أي"بقبسٍ"وإال فسيأيت ..لطريقهلم ا تدفئهم وتنري متوهجة بشعلة:أي"قبسٍ بشهابٍ"منها

 " جبـذوة "قد انتهى فسـيأيت منـها   النارِ وإن كان هلب ، وذلك الظالمِ على ذلك الربد يستعينون ا قليالً مقبوسةٌ
كلـها   القصةَ  جيمعحىت آيات يف عدة كل هذه الكلمات ذكر الكرمي والقرآنُ.لعلهم يصطلون ا متوقدة جبمرة:أي
قارئِ أمام القرآن " .  

__________________  
، أساس ]دعر[،]جذو:[، اللسان،التاج٧/٥٣٨:،احملكم واحمليط األعظم٢/١٢٠:تهذيب اللُّغة،١/٤١:البيت يف ديوانه .١

،زاد ٧/٢٤٨:،تفســري الــثعليب٧/٩٨:،تفســري البحــر احملــيط١٣/٢٨١:، تفســري القــرطيب١/٨٧:البالغــة
أبو كعب متيم بن أيب مب مقبل من بين العجالن من عامر بن :وابن مقبل هو.١/٤٤٤:،كشف املشكل٦/٢١٨:سريامل

 .منيشاعر جاهلي،أدرك اإلسالم،وأسلم،فكان يبكي أهل اجلاهلية ،عاش نيفاً ومائة سنة،وعد يف املخضـر :صعصعة
 ]٩٤:موسوعة األمساء واألعالم[هـ ٣٧تويف بعد سنة 

 ].جذو:[،التاج٢٠/٧٢:روح املعاين:،وانظر١٩٠:املُفْردات .٢
،التفسـري  ١٣/٢٨١:تفسـري القـرطيب  . ٦/٤٢٥:،فـتح البـاري  ٦/٢١٨:،زاد املسري٢/١٠٢:جماز القرآن:انظر .٣

 .٢٤/٢٠٩:الكبري
  .١٢٨:قبسات من إعجاز كالم اهللا يف سرية كليم اهللا .٤



 ٧١

  ر فج   
 رفج  الَىعت هلقَو يف:                         

                              ١٠٩/التوبة                                                         
   

         يف أصلِ اللُّغ فاجلَرفاً واجترفَ:يقال)١(،أخذُ الشيِء الكثريِ:ةرفه جالشيَء جير فرذَه :ه،أيجأخ
،ومنه في الشـعرِ قَـولُ   كثري األخذ من الطعامِ:،أيبنانٌ جمرف:،ومنه يف كالمِ العربِ قولُهمأخذاً كثرياً

  ]الرجز:[الشاعرِ
  )٢(تغلي وبطْناً أَجوفا ومعدةً            مجرفَا      بناناً أَعددت للَّقْمِ                   

  

اجترف الدهر مالَه :ذهبت به،وارف وارفةُ ما جرف به،ومنه قولُهم:وجرفت الشيَء أجرفُه جرفاً،أي
ولُ عروةَ بـنِ  ومنه في الشعرِ قَ،ومنه سمي الطاعونُ باجلاروف؛ألنه يذهب بالناسِ)٣(أخذَه كله، :أي

  ]الطَّوِيل:[الورد العبسي
  )٤(كرمي أصابته خطوب تجرف             خلة ال يدخل احلق دواله                  

  

  ]الوافر:[وقولُ رجلٍ من طيء
  

  )٥(فلَم أَر هالكاً كابني زِياد              فإِنْ تكُنِ الْحوادثُ جرفَتنِي  
  

 ةيف اللُّغ ي جترفُه السيولُ : واجلُرفمـا حتتـها   ) ٦(املكانُ الَّذ به من األرضِ ، حبيثُ حتتفر أي تذهب
جرف السـيلُ الـوادي   :ما جرف السيلَ أصلُه ، وشرف أعاله،يقال:فيبقى واهياً يريد االدام ، أو هو

  .ذهب ببعضه ، فتهيأَ لإليارِ  :أيرفُه جرفاً،جي
_________________  

 .٢١٠:اللُّغةمقاييس :انظر .١
 ].جرف:[،اللسان،التاج٧/٣٩٠:البيت بال نسبة يف احملكم واحمليط األعظم .٢
 ].جرف:[التاج:انظر .٣
 بعـروة  يلقـب  كـان ،وأجوادها وفرسـاا  اجلاهليـة  شعراء من:غطفان العبسي،من زيد بن الورد بن روةعهو  .٤

البيـت يف  و،)٤/٢٢٧:األعـالم .(شـعر  ديـوان  له،غزوام يف فقواأخ إذا بأمرهم إياهم،وقيامه الصعاليك،جلمعه
 .٢/٣٣٨:،ديوان احلماسة١/٣٦:ديوانه

غريـب احلـديث      :،وبال نسبة يف )احلوادث حرقتين(٢/٢٧٨:ديوان احلماسة:البيت منسوب للحارث بن عوف يف .٥
، )جـربتين (٢/٣:،واألمـايل يف لغـة العـرب   )احلـوادث جـرفتين  ](جـرف :[،اللسان،التاج١/١٦٩:للخطايب
 )أفضعتين(١٧/١٨٧:األغاين

،روح ١٦/١٥٦:،التفسري الكبري١/٣٢٠:،عمدة احلفاظ]جرف:[،اللسان،التاج،املعجم الوسيط١٩٢:املُفْردات:انظر .٦
  .٢٧٠:،معجم التعبريات القرآنية١١/٢٢:املعاين



 ٧٢

قال قيس ،وجروف أجراف معاجلووسيلٌ جارف جيرف كل ما مر به أي من كثرته يذهب بكل شيٍء،
  ]املنسرح:[ابن احلطيمِ

  )١(فررملِ إىل السهلِ دونه اجلَل      يف دمث ا تمشي كمشيِ الزهراِء               
  

 واجلـرف مـا  ):"٢(واملُفَسرونَ في املُراد باجلرف يف اآلية على حنوِ ما قالَه أهلُ اللُّغة،قال القرطيب      
أن ما بنوه على التقوى أثبت مـن  :"،واملعىن"باملاِء ه الَّتي تنحفرجوانبوهو يولِ من األودية،يتجرف بالس

  )٣.(البناِء الَّذي بنوه على الكفرِ والنفاقِ فهو على شفا جرف،فال يثبت البناُء عليه
  

ن بىن بنيانه علـى قاعـدة   وهنا يضرب اُهللا مثالً للذين بنوا مسجدهم على تقوى اِهللا ورضوانِه مب       
،وضرب مثالً آخر للذين بنوا مسجدهم لإلضرارِ باإلسالمِ وأقاموه على الباطلِ حمكمة وأساسٍ ثابت متنيٍ

  )٤. (فاار اجلرف بالبنيان اعدة منهارة،وقن أسس بنيانه على أساسٍ واه،والنفاقِ مب
  ف أج  
 فاءج  َالعت هلقَو يىف:                 ١٧/الرعد   

   
اجليم والفاُء واحلـرف  ):٥(الداللةُ على نبو الشيِء عن الشيِء،قال ابن فارسٍ"جفا"األصلُ يف مادة       

حىت يف ا:"إىل أن قال"نبو الشيِء عن الشيِء:املعتل يدل على أصلٍ واحد هذا الباب ملهموزِ،فإنه وقد اطرد
 ت،وأجفأها من األرضِاقتلعت إذا أنت البقلةَ ،واجتفأتبه األرض ه فضربتصرعتجفأت الرجل إذا :يقال
القدر بزبدها إذا ألقتجفأَ:ويقال،"،إجفاًءه جفأأ،والوادي جفأً إذا رمى بالقذى والزبدت إذا القدر رمت 

 إنه خيربٍ  ومنه حديثُ.ها فصب ما فيهاها وأمالَإذا كفأَ القدر جفأَأو)٦(،الغليان ها عندبزبد ألقتو
ه اقتلعت الشيَء ،واجتفأتفرغُوها وقلبوها:أي)٧(،"وا القدورأجفيوم خيربٍ  ةاألهلي احلمرِ َى عن" بعد أن
به ورميت.  

_______________  
 . ١/١٢:البيت يف ديوانه .١
 .٨/٢٦٤:تفسري القرطيب .٢
 .١/٢٦٩:جماز القرآن .٣
 .٢٧٠:معجم التعبريات القرآنية:انظر .٤
 .٢١٩:اللُّغةمقاييس  .٥
 ].جفأ:[،العني٣/١٣:تفسري البغوي، ١١/١٤١:تهذيب اللُّغة :انظر .٦
،غريب احلديث ١/٢٧٢: النهاية يف غريب احلديث واألثر:جفأوا القدور يف:،قوله). ٧/٢٠٣:اتىب(سنن النسائي  .٧

. ١٥/١٩٧:،عمـدة القـاري  ]جفأ:[، اللسان،التاج،املعجم الوسيط١١/١٤٢:غةتهذيب اللُّ،١/١٦٠:البن اجلوزي
 ٤٣٣٦:صححه األلباين يف صحيح وضعيف سنن النسائي،احلديث رقم



 ٧٣

  ]الرجز:[في الشعرِ قَول الشاعرِومنه 
  

 يفَانلضل رِكدذَا ق كفْؤج       فَاني اجلف غْفَانلَى الرفْأً ع١(ج(  
  

مي س ؛ به على ضفيت الوادي ال ينتفع يرميه السيلُ الَّذي الغثاُءوهو )٢(،السيلُ ما نفاه : اللُّغةيف  فاُءواجلُ       
ىلقَبذلك ألنه ي ويى بهرم ، وقد ناِء عن لَقاجلُفاُء":هقولَ الفَر كذلك يكونُ) ٣".(ى بهما جفأه الوادي أي رم 

  )٤( . جفاًء،أي باطالً ذهب : فيقالُ ، فيه ال نفع الَّذي مبعىن الباطلِ اجلفاُء
  

 :واملعىن  )٥( ، به نتفعال ي أي مرمياً ،اللُّغة  ما قاله أهلُ على حنوِ يف اآلية باجلُفاِء في املُراد املُفَسرونَو         
على احلـق   ظهر ه وإنإنف ، كذلك الباطلُ ، محقفإنه سي فهو وإن عال على املاِء الذاهبِ الزبد مثلُ الباطلَأن 

 فيـه  منفعةَ ال متالشياً مضمحالً : أي " : )٦( قال أبو حيان.سيبطله - سبحانه - فإن اَهللا األحوالِ يف بعضِ
  ".له بقاَء وال

  

      ونعن ابنِ لَق مجيلٌ األنباري كالم يحسن ش:"قال ه بنصه،حيثُأن أوردنزولَ به اجلامعِ القرآن  ىللهـد 
إذ ، املطرِ بنزولِ والبيان نزولِ نفع القرآن املطرِ نزولِ نفعِ كعمومِ يعم ، األوديةَ وشبه األوديـةُ  إذ : بالقلوب 
كما املاُء فيها يستكن ٧".(املؤمنني قلوبِ يف واإلميانُ القرآنُ يستكن(  

  

 ف نج   
فانج الَىعت هلقَو يف:                         

                                                                                     ١٣/سبأ   
  

 السـيف  جفن ا،وكذلك يطُألنه حي العنيِ ومنه جفن)٨(،وحيويه بالشيِء طيفي الشيُء فنِاجليف  األصلُ    
به،ومنه ما جاَء ه؛ألنه حييطُوهو غمد اخلوارجِ يف حديث":ولُّسوا سيكُفَوم من فُجنِو٩(،"اه(ا:أَيهادأَغْم نم.  

_________________  
 ].ضيف[،]جفأ:[،التاج]عكس[،]جفأ:[،اللسان١١/١٤٢:تهذيب اللُّغة:البيت بال نسبة يف .١
 .٤/٣٢٢:،زاد املسري٤/٤٥٨:،اجلمل شرح املنهج]جفأ:[الصحاح،اللسان،التاج،خمتار الصحاح:رانظ .٢
 .١٩/٣٠:،التفسري الكبري٢/٨٩:الزاهر البن األنباري،١١/١٤١:تهذيب اللُّغة:انظر .٣
 .١٠٢:معجم األلفاظ واألعالم القرآنية:انظر .٤
 .١٣/١٣١:،روح املعاين١/٣٢٥:فسري اجلاللني،ت٥/١٥:أَبِي السعود،تفسري ١/٣٢٩:جماز القرآن:انظر .٥
 .٤٠٤:أمثال القرآن:،وانظر٥/٣٧٣:تفسري البحر احمليط .٦
 .١/٢٤٣:يف الكتاب والسنة اللُّغةمن أسرار :انظر ،٣/٧٥:فتح القدير .٧
 .٢١٨:اللُّغةمقاييس :انظر .٨
، اجلمـع  )من قتل اخلوارجثواب (٥/١٦٣:، سنن النسائي الكربى)باب التحريض على قتل اخلوارج(٢/٧٤٨ :صحيح مسلم .٩

،دالئـل  ١/٩١:،،األمايل يف آثار   الصحابة١/١٩٢:،خصائص علي١٠/١٤٨:،مصنف عبد الرزاق١/١٧١:بني الصحيحني
 .٣/١١٧٧:،معارج القبول١/٢٨٠:النهاية يف غريب احلديث واألثر،٦/٤٣٢٣:النبوة



 ٧٤

  ]الطَّوِيل:[في الشعرِ قَول الشاعرِومثله 
  

                             هقدبش هنم والنفْس ما سالجاً          نرئْزوم فيس فْنإِالَّ ج جن١(ومل ي(  
  

 وقيلَه،أو غريكان،أكالً  بالشيِء بذلك ألا حتيطُ مسيت)٢(،اجلوهري كالقصعة عندوهي ،فنةُاجلَ:ومن هذا األصلِ   
الكسائي قال.من القصاعِ ما يكونُ هي أعظم:"القصعةُمث  ، اجلفنةُ القصاعِ أعظم مث الصحفةُ العشرةَ تليها تشبع تشبع 

   )٤.(اجلفنةأكرب من  وال آنيةٌ : قال أبو حنيفةَو)٣(،"اخلمسةَ
  

         جِفانٌ واجلمع وهضابٍ كهضبةوالعدد، فالنٌ:قال،يجفنات عظيم كما يقال إذا كان مطعماً اجلفنة: عظـيم 
 له بأنه مضياف نعتاً)٥(،"الغراُء اجلفنةُ وأنت:"فيها،ويف األثرِ الناس ،ميدحونه بذلك ألنه يطعمجفنةٌ:،ويقال للسيددالرما

ومنه قولُ ، مطعام ز:[مفتخراً ربيعةَ بنِ لبيدجالر[  
  

                        هعصعرِ بنِ صعام ريخ نحونَاملُ                     ونمةَ طْعاجلَفْن هعدع٦(املُد(  
  

ها أي فجفن عمر زمن الصدقة من إبلِ ناقةٌ انكسرت:همبعض ومنه قولُ ، منها طعاماً أي اختذَ:جفن اجلزور:همومنه قولُ
  ثابت نِب حسان ه قولُومن ، فيها من يطعم ها ومدحِمبدح العرب وقد تعارف )٧( ، يف اجلفان منها طعاماً اختذَ

  ]الطَّوِيل:[مفتخراً
  

                   ي رالغ لْلَنا اجلَفَناتمحى  عبالض وأَ              نسافُينطُقْا يرنَ من نجدة  د٨(ام(  
_________________  

،أسـاس  ٧/٤٥٦:ألعظم،احملكم واحمليط ا٢/٦٢:غريب احلديث البن قتيبة:البيت منسوب حلذيفة بن أنس اهلذيل يف .١
 للسـان،  ،١/٧٧:،فتح القدير١/٣٦٨:تفسري القرطيب:،ومنسوب أليب خراش يف٢/٦٩:،جممع األمثال١/٩٠:البالغة
 .١/٢٧١:،تفسري البحر احمليط١/٢٩١:،األصول يف النحو٣/١٣١٩:اللُّغةمجهرة :،وبال نسبة يف]جفن:[التاج

 .١٣/١١٣:يب،تفسري القرط]جفن:[اللسان،التاج:،وانظر]جفن:[الصحاح .٢
،تفسـري البحـر   ١٣/١١٣:تفسـري القـرطيب  ،]صحف:[للسان،التاج،خمتار الصحاح،ا٤/١٤٩:تهذيب اللُّغة:انظر .٣

 .١/٨١:،نيل األوطار٥/٤٢٥:حتفة األحوذي ،٨/٦:احمليط
 .٩/٥٥٧:خزانة األدب:انظر .٤
حلـديث البـن   ،غريـب ا ٤/٢٥:،مسند أمحـد بـن حنبـل   ٣/١٥٣:،اآلحاد واملثاين٩/٤٦٧:األحاديث املختارة .٥

،أخبـار  ١/٢٨٠:النهاية يف غريب احلديث واألثر،١/٢٢٠:، الفائق١/٤١٥:،غريب احلديث للخطايب١/٣٣٠:قتيبة
 .١/٢٨٢:املدينة

، مجهرة ٢/١٠٣:،جممع األمثال١٧/١٨٩:،األغاين٢/١٨١:الزاهر البن األنباري،٩/٥٥٢:خزانة األدب:البيت له يف .٦
 .وليس يف ديوانه.٣٥٣، ١/١١٢:اللُّغة

: الفـائق  ،١/١٦٢:غريب احلديث البـن اجلـوزي  ،٢/٣٣:غريب احلديث البن قتيبة،١١/٧٨:تهذيب اللُّغة:ظران .٧
 .١/٢٨٠:النهاية يف غريب احلديث واألثر ،١/٢٢٢

/ ١:،احلماسة املغربية٣٠٨/ ٢:املثل السائر ،٢/٢١١:،صبح األعشى١/٣٠٩:،أسرار العربية١/٢٦٥:البيت يف ديوانه .٨
  .٩/٣٨٤:، األغاين١/٢١٩:ول الشعراء،طبقات فح ١/٣٣٤:تكتاب الكليا،٥٧٤



 ٧٥

  ]البسيط:[راثياً اآلخرِ وقولُ
  

  )١(ومنطقاً مثْلَ وشيِ الْيمنةِ  احلَبره      قد هدمت   احلَوضِ جفنةً  كإزاِءيا                   
  

 وهي احلوض ، جابية مجع واجلواب)٢( ،اللُّغة  ما قاله أهلُ على حنوِ يف اآلية باجلفان في املُراد املُفَسرونَو
ي الكبريجييب املاَء الَّذ به سليمانَ ،فمما خص اُهللا هأي جيمع أن سخر له الشياطني يعملون  والعفاريت

مايعجز على ما يألفُ جرياً اجلفانَ هم عنه،وخص اُهللاغريه العرب طْوميتدحون به من ييهام فع.  
  و فج    

 جوفه الَىعت هلقَو يف:                        

                                                                        ٤/األحزاب   
  

    اجلوف ةيف اللُّغ:أي:جافه جوفاً:يقال)٣(،الشيِء جوف:جائفةٌ ه،وطعنةٌجوفَ أصاب  إىل  إذا وصـلت
داخلُه، ،اجلوف البيت وجوفوجاف أدخلَ الصيد السهم هيف جوف،٤(،اآلخـرِ  من اجلانبِ ومل يظهر( 

واسعةُ:أي،جوفاُء وبئر أخلَ:"،ويف املثلِاجلوفوالشيُء)٥(،"عريٍ ى من جوف وفـ   ا ه ما كـان جوفُ
 اتسـع  الشيُء هما،واستجوفأجواف تساعِ؛الوالفرج البطن:،واألجوفاني له جوفالَّذ األجوفو،فارغاَ

أي:فهو مستجاف:يـدين  قال )٦.(واسعاخليـلِ ا اففرساَ،وكان من وص األيادي يصف أبو دؤاد: 
  ]خفيف[

يمكلُّ فيه الشضي ستجافق فُوها                 مهاُء كاجلُوالو٧(فهي ش(  
  

، الـبطنِ  باطن اجلوف:")٩(هيدس قال ابن)٨.(هاوغري واملعدةُ والرئةُ وفيه القلب،ه،بطناإلنسان جوفو
  ".والصقالن واألضالعِ والعضدان عليه الكتفان ما انطبقت اجلوفو

______________  
 ٤/٢٤٣:احليوان ،١٨٤، ١/١٢٥:البيان والتبيني:البيت منسوب أليب قردودة يرثي ابن عمار قتيل النعمان وندميه يف .١

 ).وقد كفؤوا(١/٩٦ :، أساس البالغة١/٢٢٠:الفائق:يف،وبال نسبة ]مين:[اللسان)وقد هدموا(
 .٧/١٢٦:تفسري أيب السعود،٣/٥٥٢:تفسري البغوي ،١٠/٣١٦٣:تفسري ابن أيب حامت :انظر .٢
 . ٢٣٠:اللُّغةمقاييس :انظر .٣
 ].جوف:[اللسان .٤
 ].عري:[سان،التاج،الل٤٣٥، ١/٤١٢:مجهرة األمثال .٥
 ].جوف:[خمتار الصحاح،املعجم الوسيط ،التاج اللسان،:انظر .٦
 ].شوه:[، اللسان،التاج١/٩١:،أدب الكاتب١/٢٤٠:اللُّغة،مجهرة ٦/١٩١:تهذيب اللُّغة:البيت يف .٧
 .٢٥٥:،جسم اإلنسان يف معاجم املعاين١٢٩، ١٢٨، ١٢٧، ١٢٦:كتاب خلق اإلنسان:انظر .٨
 ].جوف:[اللسان:،وانظر٧/٥٦٢:ألعظماحملكم واحمليط ا .٩



 ٧٦

  .نِطْى البلَإِ ذُفُنت ةُنعالطَّ يهو)١(،"ةيالد ثُلُثُ ةُفَائاجلَ يف" :ويف احلديث 
  

      باجلوف اداملُر ينَ فورواملُفَس ما قاله أهلُ على حنوِ يف اآلية ةاللُّغ ، ومعلوم أن القلب وإمنا  يف اجلوف
على قلبني  ه جوفاً يشتملُلنفِس به صور ألنه إذا مسع ؛عليه ي للمدلولِالتجلو رِوصالت اجلوف لزيادة رذك

ـ  شـبيه ،وهذا )٢( إىل اإلنكارِ أسرع فكانَ ه تعـاىل قول:                

      ]٤٦/احلج[  
  

    :القرآنُ البطن في قَوله تعالَى وقد استعملَ              
 اآلخرِ موضعِ مها يفأحد  ولو استعملَ،املعىنيف هما مع اتفاقواستعملَ يف اآلية اجلوف   ]٣٥/آل عمران[ 

  )٣( . هموضع منهما يف كل واحد ما الستعمالِ الذوقِ عند والقبولِ مل يكن له من احلسنِ
  

 البطنِ دونَ اجلوف توحي بالنتوِء والربوزِ وهو أنسب للحاملِ من كلمة جوف ، لذلك قـالَ اهللاُ  فكلمةُ
   : يف موضعٍ آخر  -سبحانه -               ] ٣١/الـنجم[.ص الرجلَوخ 
دونَ املرأة ألن املرأةَ قد متلك يف جوفها قلبنيِ ، قلبها وقلب جنينِها،فاجلوف يشـملُ الصـدر    -هنا  -

والرحم ، وهذا هو السر عن العدولِ عن الصدرِ هنا،بينما يف موضعٍ آخر للرجلِ واملرأة جعلَ القلب يف 
   :عز من قائل الصدرِ ، فقال                    

  )٤]. (٤٦/احلج[
  
  
  

_____________  
 

،املسـتدرك علـى   ٤/٨٩:،سـنن البيهقـي الكـربى   ٤/٢٤٥:،سنن النسائي الكربى١٤/٥٠٨:صحيح ابن حبان .١
 ،١/٦٦:ياتالـد  ،٣/٢٤٤:،سبل السـالم ٤/٣٧٥:،نصب الراية١/٣١٠:،األحاديث الطوال١/٥٥٣:الصحيحني

 .٢٣٣٣:ضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع،برقم
  .٣/٥٢٩:الكشاف :انظر .٢
 .٢/١١٨:الربهان يف علوم القرآن :انظر .٣
  .٥٢٣:،دراسات فنية يف القرآن الكرمي٢٢٥:إعجاز القرآن البياين:انظر .٤



 ٧٧

  و وج   
 جو  الَىعت هلقَو يف:                        

                                                        ٧٩/النحل  
   

ي حيتوِ واحد شيٌء والواو اجليم):"١( فارسٍ ه،قال ابنمن جوانبِ ى شيٍءي علَحيتوِ شيٌء:اجلو يف األصلِ       
واجلو .من هذاكذلك  ه،وجو البيتبأقطارِ ا على األرضِحن ؛ألنهجو السماِءمي س ،ومنه"همن جوانبِ ى شيٍءعلَ

ةي وهو اهلواُء،واألرضِ ما بني السماِء: يف اللُّغ٢(،بينهما الَّذ(أيب طالبٍ علي قولُ منه،وأجواٌء واجلمع بن  
هيف دعائ":رِ كذلك منهو )٣(،"وشق األرجاَء األجواَء مث فتقعالش يلُ فذي  قَوةمالر يصف البسيط:[اجلندب[  

  

  )٤(والشمس حيرى هلَا يف اجلَو تدوِمي          معرورِياً رمض الرمضاِء يركُضه                      
  ]البسيط[ :أيضا هولُوق

  

  )٥(وتصعيد تصويِب واجل نفْنف يف                        نواهضه املُزجِي لَألعيسِ ظَلَّ             
  

  ]الطَّوِيل:[اآلخرِ لُووق
  

              َألكمل نلَكِإلنِسي و تاِء                           فَلَسمالس وج نلَ مزنت وبص٦(ي(  
__________________  

 .٢٠١:اللُّغةمقاييس  .١
،اللسـان،خمتار الصـحاح،تاج   ١/٢٥٧:التعـاريف ،٤/٨٣:خزانـة األدب ،١٠/١٥٢:تفسـري القـرطيب  :انظر .٢

 ].جو:[العروس
 ].جوو:[،اللسان،التاج١/٣١٩:النهاية يف غريب احلديث واألثر .٣
 الطبقـة  فحـول  من شاعر،: الرمة ذو احلارث، أبو مضر، من العدوي، مسعود بن يس بن عقبة بن غيالنهو  .٤

 وبكـاء  تشبيب،شعره أكثر ،الرمة بذي وختم القيس بامرئ الشعر فتح: العالء بن وعمر أبو قال،عصره يف الثانية
 املـاء  منـها  عينك بال ما:"قصيدته بعد الرمة ذو خرس لو:جرير قال،.اجلاهليني مذهب ذلك يف يذهب أطالل،
موسـوعة  [هـ،١١٧سنة  بالبادية: وقيل بأصبهان، تويف،ضخم جملد يف شعر ديوان له،الناس أشعر لكان"ينسكب

 ].رمض:[،التاج١/٢٤٩:أساس البالغة:والبيت يف)١٠٧:]األمساء واألعالم
 ]نفنف:[،التاج]جوا:[،اللسان١/٩٣:اللُّغة،مجهرة ٧/٤٧٥:،واحملكم واحمليط األعظم١/١٠٩:البيت يف ديوانه .٥
تهـذيب  :ال نسبة يف، وب١/١٠١:،احملرر الوجيز٤/٢٥٥:الزاهر البن األنباري: يف البيت منسوب لعلقمة بن عبدة .٦

ةاألصول يف ،٤٤٨/ ٢:املغرب يف ترتيب املعرب ،٢/٢٥٨:،أصول النحو٤/٣٨٠:،كتاب سيبويه١٠/٢٠٢:اللُّغ،
،املطلع على أبـواب  ٢/٢٥٨:، اللباب١/١٢:التبصرة ،٢/٩٨٢:اللُّغة، مجهرة ١/٧١:،إصالح املنطق٣/٣٩:النحو
 ].صوب[ ،]ألك[ :، اللسان،التاج١/٢٨٦:املقنع
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) ١(،مـن األرضِ  املتباعد اهلواِء يف:أي ، اللُّغة ما قاله أهلُ على حنوِ املُفَسرونَ في املُراد باجلو يف اآليةو
ا من جهة ُللسماِء ألنه حييط وأضيفعز وجل-ه،وإلظهارِ كمالِ قدرت-أخر ى،من جهة   وهنـا يريـد

-والغرضهـا، مم أمثالُكم حمفوظةٌ أحوالُها غري مهملٍ أمرسبحانه وتعاىل أن ما يطري جبناحيه ما هي إال أ
ولطف علمه وسعة سلطانِه وتدبريِه تلك اخلالئـقِ املتفاوتـة   -جل وعال-هالداللةُ على عظمِ قدرت-هنا

 األصناف ٢. (األجناسش املتكاثرة (  
  

  ي دج   
 جيدها  الَىعت هلقَو يف:                ٥/املسد   

  

      اجليد ةيف اللُّغ:العنق٣(فارسٍ ،قال ابن":( أصلٌ والدالُ والياُءاجليم واحد،قجيـد :،يقال"وهو العنق 
وأجياد،اإلنسان فارسٍ عنق به ابن صوغريِه،)٤(،خ أنه لإلنسان القـيسِ  ىِءامـر  ومنه قولُوالصحيح: 

  ]الطَّوِيل[
           

  )٥(ا هي نصته والَ بِمعطَّلإِذَ            وجِيد كَجِيد الرئْمِ لَيس بفَاحشِ       
  

  ]الطَّوِيل:[يصف الظبيةَ ويشبه املرأةَ ا ذي الرمة وقولُ
  

  )٦(عاطلِ غري أا إِالَّ كولَون                        جيدها كجيدو عيناها، كفَعينا           
  

___________________  
روح ،٣/١٨٣:، فـتح القـدير  ٢/٥٨٣:،الكشـاف ٣/٤١٣:،تفسري البيضاوي٥/١٣٢:أَبِي السعودتفسري :انظر .١

 .١٤/٢٠٣:املعاين
 ).بتصرف.(٢/٢٢:الكشاف .٢
  .٢٣١:اللُّغةمقاييس  .٣
 .٥٧:اللُّغةكتاب الفروق يف  .٤
،الزاهر يف كلمات ٨٣/ ١:،مجهرة أشعار العرب٨٩٩/ ٢:حلماسة املغربيةا:، ويف٤/ ١:البيت من معلقته يف ديوانه .٥

،غريب احلـديث  ٩/ ١:،معاهدة التنصيص٣٢٨/ ٢:،حماضرات األدباء١٣٩/ ١٠:،خزانة األدب٣١٥/ ١:الناس
  .٣٤٧:مفردات القرآن،نظرات جديدة يف تفسري ألفاظ قرآنية ،٣٢٢/ ١:للخطايب

 :الطَّبـرِي ،تفسـري  ١١/٤٩٦:،خزانـة األدب ١٨/٢٩:،األغـاين ٤/٣٣٤:البيت يف غريب احلديث البن سالم .٦
 .وليس يف ديوانه.١٠/٣٢٨:تفسري الثعليب ،٣٠/٣٤٠



 ٧٩

  ]الطَّوِيل:[ليلى جمنون قولُو
  

  )١(ولكن عظْم الساقِ منك رقيق             فعيناك عيناها وجيدك جِيدها         
  

،وهو موضع احلليـة مـن   واحلسنِ بني الطولِ مىت ما مجعخاصةً  املرأةإال أن أكثر ما يطلق على عنقِ  
: ومنه قولُ قـيسِ بـنِ اخلطـيمِ   ،كموقعٍ من مواقعِ احلسنِوتغنوا به  ه الشعراُءمتدحا،وهو الَّذي عنقها

  ]الوافر[
                   يل لتقتلين فأبدت تفَ                         تبد ماصعجيدامها ونةً  مم٢(خ(  

  

      نَ يف معىن اجليدورما قاله أهلُ على حنوِ واملُفَس ةأي"،اللُّغ:من نارِ ها حبلٌيف عنق جهنم به إىل  ترفع
 أميةَ بنِ حربِ بنت أم مجيلٍ جيد-هنا–واملراد)٣(،"كذلك دائماً ها،مث ال تزالُها، مث ترمى إىل أسفلشفريِ
فيانَأيب س أخت ه بالليلِ يف طريقِ الـنيب  ،أيب هلبٍ وزوجةفتطرح حتملُ الشوك وقد كانت،   ولعـل

،بدالً من احللي من مسد حبلٌ ذلك اجليد أن مصري:،أييف السخرية إمعاناً املفردةُ وأتت،مجيالً ها كانَعنقَ
 فقالـت والـالت  ،من جوهرٍ فاخرةٌ كانت هلا قالدةٌ:"قال ابن املسيبِ.الَّذي كانت تتزين به يف الدنيا

والعزى ألنفقنها يف عداوة ٤".(حممد (  انفاقَها يف عـداوة أرادت يالَّت فكان هذا احلبلُ بدالً من القالدة
 حممد.  

 

ـ  فإنه منذُ نبينا حممد  على نبوة واضح ودليلٌ ظاهرةٌ معجزةٌ السورة ويف هذه        مل يقـيض  تنزل
  )٥(. على نبوته  ، الباهرة ى األدلةأن يؤمنا ال باطناً وال ظاهراً،فكان هذا من أقو وامرأتهيب هلبٍ أل

_________________  
"  حب يف هليامه مبجنون ليلى لقب ،جند أهل من املتيمني، من غزل، شاعر: العامري مزاحم بن امللوح بن سقي :هو .١

 ويـأنس  األشـعار  ينشد وجهه على فهام أبوها، وحجبها كربت أن إىل معها نشأ: قصته يف قيل ". سعد بنت ليلى
 إىل فحمل ميت وهو أحجار بني ملقى وجد أن إىل احلجاز، يف وحينا جند يف وحينا الشام يف حينا فريى بالوحوش،

، ١٥٦/ ٢:، التدوين يف أخبار قزوين٢٠٧:ديوانه والبيت يف) ٥/٢٠٨:،األعالمديوان يف شعره بعض مجع وقد،أهله
بدائع :وبال نسبة يف ،]روع:[اللسان،١٠٧/ ٤:، مرآة اجلنان٤٩٥/ ١١:، خزانة األدب٣٥/ ١:لزاهر البن األنباريا

/ ٢:، اخلصـائص  ٦٥/ ٣:،األمايل يف لغة العرب٢٧٧/ ١:،إيثار اإلنصاف٢٩٤/ ٥:، تبيني احلقائق٥٤/ ٤:الصنائع
 .١٣٨/ ١:للجصاص ، أحكام القرآن٤٦٠

 أدرك.كـثرية  أشعار له.اجلاهلية يف صناديدها وأحد ،األوس شاعر: يزيد أبو ،وسياأل عدي بن اخلطيم بن يسقهو  .٢
 ديـوان   له.حسان شعر على يفضله من األدباء منو جيد، شعره.فيه يدخل، أن قبل فقتل قبوله، يف وتريث اإلسالم

 .١/١٨:والبيت يف ديوانه) ٥/٢٠٥:شعر،األعالم
 .٤/٥٦٦:تفسري ابن كثري  .٣
 .٢٠/٢٤٢:،تفسري القرطيب٤/٥٦٥:تفسري ابن كثري .٤
 .٤/٥٦٦:تفسري ابن كثري:انظر .٥



 ٨٠

  ب كج   
 احلبك  الَىعت هلقَو يف:               ٧/الذاريات   

  

 الشـيءَ  حبك:يقال)١(،،وهو إحكام الشيِء يف امتداد واطرادعلى أصلٍ واحد"حبك"تدل مادةُ       
أي، حبكاًه كُحيب:ه،وكل شيٍءأحكم أحكمتعملَ ه وأحسنته فقد احتبكته،واحملبوك  ـةيف اللُّغ  احملكـم 

يقال،الصنعة:كالم أي،حمبوك:حمكمةٌ:أي،حمبوكةٌ ،وقصيدةٌحمكم.وأصلُ:")٢(قال الراغبهمه من قول:بعري 
الظهر(،القرا حمبوك(أي:ومثلُه ،"هحمكمفرس حمبوك ةَ اخلَلْقِمدجم إذا كانت،)لُ )٣رِ قَـوعالش يأيب  ومنه ف

  ]الرمل:[فرساً يصف دؤاد األيادي
  

                         لَه تددفأَع ينالد جرم        دالكَت وكبحم احلارِك رِفش٤(م(  
  

 -رضي اهللا عنـها  -عائشةَ عن يوِومنه ما ر) ٥(،هوإحكام ،وهو شد اإلزارِاالحتباك:ومن هذا األصلِ
-رضي اهللا عنها -كانت:ه،أيوحتكم تشد اإلزار:أي)٦(،"ها يف الصالةدرع حتت كبِتأا كانت حتْ"من

 الثوب احلائك حبك:يقال)٧(، النسجِ إجادةُ:  يف اللُّغة ،وهواحلَبك -أيضاً –منه و، التصلي إال مؤتزرةً
إذا أجاد ه وضبطَنسج متناسقٍ شكلٍه بأبعاد .  

  

كواحلُب:؛املتناسقةُ وهي الطرائقا من تناسقالصـنعِ  ها حمكمـةُ مسيت بذلك أل الرمـلِ  ،ومنه حبـك 
  .أي حمكم ه حمبوكشكل ،كأنه من تناسقِالرياحِ هبوبِ فيها عند وهو ما نراه من تكسرٍ)٨(،واملاِء

________________  
 .٢٩٤.اللُّغةمقاييس  .١
 .٢١٧:املُفْردات .٢
 ].حبك:[،اللسان،التاج٤/٦٧:تهذيب اللُّغة ،١/١٧٩:التبيان يف أقسام القرآن :انظر .٣
وبـال نسـبة   ،]حبـك [، ]مرج: [، التاج]مرج:[، اللسان١٧/٥:،تفسري القرطيب١/٧٨:إصالح املنطق :يف البيت .٤

موصل :والكتد،٢/٣١٤:ب،األمايل يف لغة العر١/٤٢٤:الزاهر البن األنباري،١/٣٦٩:غريب احلديث البن قتيبة:يف
  .ما شخص فوق فروع كتفيه :واحلارك،مدمج :وحمبوك،العنق يف الظهر

،عمـدة  ٢/٢٣٥:،سـنن البيهقـي الكـربى   ٤/٦٨:تهـذيب اللُّغـة  ،٤/٣١٢:غريب احلديث البن سـالم :انظر .٥
 ].حبك:[، اللسان،التاج، املصباح املنري١/٣٦٩:احلفاظ

٦. ةاللُّغ بيذهحبك:[، اللسان،التاج١/٣٣١:غريب احلديث واألثرالنهاية يف ،٤/٦٧:ت.[ 
 .١/١٧٩:،التبيان يف أقسام القرآن٥١/ ١:خمتار الصحاح  .٧
 .١٧/٣٢:،تفسري القرطيب]حبك[:املعجم الوسيطالتاج، القاموس احمليط، اللسان،:انظر .٨
  



 ٨١

 مـاءً  ى يصفملْأيب س بنِ زهريِ قَولُ في الشعرِومنه )١(،هوحنوِ يف الرملِ الطريقةُ احلبيكةُ:اللُّغة أهلُقال       
مرت البسيط:[عليه الريح[  

                       كبه حي مائاحضل رِيقخ ه         رِيحِسجني تيمِ النبمكلَّلٌ بِع٢(م(  
  

         يف السماِء وعليه فإن احلبك ا حمكمةٌ)٣( ، النجومِ طرائقاللغوي  ومن االستعراضِ ، قةٌمتناسدقيقةٌ  أل
  ،   االتساع فهي شاسعةُ .  يف اخللقِ وإبداعٍ حمكمٍ صنعٍ ذات"أا السماِء يف أن من معاين احلبك يتضح  ،  السابقِ
 كـذلك ذات ،   هـا من جزئيات يف كل جزئية شديد حمكمٍ ترابط  ذاتو ،  والصنعة اخللقِ متقنةُ  ،  بناِءال عظيمةُ

 من تعـاظمِ  الرغمِ ىعل  ، هامن أجراملكل جرمٍ  حمددة مدارات يف ذات اجلارية األجرامِ جلميعِ حمددة اتمدار
أعدادها واستمرارية ٤(،"هاسبح(.السماِء ها معىنجيمع املنسقة التركيبِ احملكمة الطرائقِ ذات  فـال   ، املتقنـة

راتوالكواكبِ تصادم بني باليني ا والنومِج الًكُ نَّأَل مناه مسخر في مارِد٥(.ه(  
 

 ، والبـهاءِ  اجلمالِ أي ذات": عباسٍ به ابن ما أفصحعلى حنوِ  يف اآلية"احلبك"ب في املُراد املُفَسرونَو      
ها حسن احلبك:"هلُوق  جبريٍ بنِ سعيد عن يوِور  )٦(،" املستوي احلسنِ اخللقِ أي ذات  ،   واالستواء واحلسنِ 

٧(،"هاواستواؤ(وجماهد":متقن البنيان"،)متقاربةٌ قوالُألاو)٨ قدصي بعضها بعوالقَاض،سبالسماِء م  احملبوكـة 
احملكمة ه، وجواب:              .]٨/الذاريات[  

  
________________  

 ].حبك[عجم الوسيطاج،القاموس احمليط،املاللسان،الت:انظر .١
مفـردات   ،٤٣٧/ ٧:،أضـواء البيـان  ٥/١٧٢:،احملرر الوجيز]حبك:[،اللسان،التاج٢/٢٢٥:جماز القرآن:البيت يف .٢

 هو ماء دائم ال ينقطع،فالنبت قد كللـه وأحـاط بـه،   :يقول.(١٦٢:القرآن،نظرات جديدة يف تفسري ألفاظ قرآنية
 .)رز وظهر للشمسما ب:الضاحي.الشديدة:واخلريق

 .١٠٩:شرح غريب القرآن الكرمي:انظر .٣
اإلشارات الكونية يف القـرآن الكـرمي ومغـزي    _ من أسرار القرآن:"زغـلول النجـار بعنوان:من مقال للدكتور .٤

   :على الرابط التايل.املعلوماتعن طريق شبكة _داللتها العلمية
http://www.islamicmedicine.org/zaghlool/16.htm  

 .الرابط السابق:انظر .٥
،تفسري البحـر  ٩/١١٠:،تفسري الثعليب٤/٢٢٩:،تفسري البغوي٤/٢٣٣:،تفسري ابن كثري١٧/٣١:تفسري القرطيب:انظر .٦

 ،٨/١٣٣:احمليط
،التبيـان يف أقسـام   ٨٦/ ٥:تح القـدير ،ف١٨٩/ ٢٦:الطَّبرِيتفسري :،وانظر٣٣١١/ ١٠:تفسري ابن أيب حامت:انظر .٧

  .٣١٢/ ٤:،غريب احلديث البن سالم١٠٣٦/ ٣:العظَمة لألصبهانِي،٣١٩/ ٤:ليقع،تغليق الت١٧٩/ ١:القرآن
 .١٧٩/ ١:التبيان يف أقسام القرآن .٨

  



 ٨٢

ح د ب    
 حدب     ـالَىعت ـهلقَو ـيف:                       

                                                                             ٩٦/األنبياء                                                                                                                              
  

 وهـو ارتفـاع   واحد أصلٌ والباُء والدالُ احلاُء):"١(قال ابن فارسٍ .ارتفَاع الشيِء:اَألصلُ في احلَدبِ      
 إِذَا اُءاملَ بدح: -أَيضا  – هنمإِذَا ارتفَع واحقَوقَف،و لُمالر بدح،وإذا ارتفع الشيُء احدودب :يقال،"الشيِء

فَارتعأَ تماوجلُ) ٢(،هرِ قَوعالش يف هنماجِ وجز:[العجالر[  
                                                  بدالِ حمالش جسيرِند٣(الغ(  

  

 احلدبـةُ :")٥(األزهري قال،من الظهرِ وغلظَ رتفعاوهي ما )٤(،الَّتي يف الظهرِ دبةحلمن ا احلدبِ وأصلُ      
حمرك احلروفدخولُ،النايتِء يف الظهرِ احلدبِ ،موضع الظهرِ،الصدرِ فاحلَدب يقال،"وخروج:الرجـلُ  حدب 
 :ه من الكربِظهر ،واحدودبومحرٍ ومحراَء أمحر مثلُ،حدب واجلمع،حدباُء واملرأةُ احلدبِ بني فهو أحدب حدباً

مث إذا ارتفع،شبه ٦(،األرضِ من ظهرِ وغلظَ به ما ارتفع(واحلدب ةيف ارتفـاعٍ،  األرضِ منالغلظُ :يف اللُّغ)٧( 
  ]الطَّوِيل:[قال ذو الرمة.وحداب أحداب : واجلمع ،بةٌوحد بةٌحد الواحدةُ

  

                             رِهغَي تي بِيف خلُّ الْفَرظمٍ يويو     احل فوق كوكب ٨(دابِ الظَّواهرِله(  
ومنه قيلَ ، املستوحشِ الشنيعِ عن الشيِء باحلدبِ وقد يعرب آللة زهـريٍ  بنِ كعبِ لِوق كما يف ، حدباُء امليت 

  ]البسيط:[
                     هتلَامس ثَى وإن طالَتكُلُّ ابنِ أُن                دولُيوماً علَى آلَةٍ  حمح٩(باَء م(  

________________  
 .٢٥٢:اللُّغةمقاييس  .١
 ].حدب:[،اللسان،التاج،املعجم الوسيط٤/٢٤٩:تهذيب اللُّغة :انظر .٢
 ].حدب:[،التاج١/١١٥:،أساس البالغة٤/٢٤٩:تهذيب اللُّغة:البيت يف   .٣
 .٢٢٢:املُفْردات:انظر  .٤
٥.  ةاللُّغ بيذهحدب:[سان،التاجالل:،وانظر٤/٢٤٨: ت.[ 
 ].حدب:[،املعجم الوسيط٢٢٢:املُفْردات:انظر .٦
 ].حدب:[اللسان ،١/٤٢٨:،معجم ما استعجم٣/٢٦٤:احملكم واحمليط األعظم،١/٢٧٣:اللُّغةمجهرة  :انظر  .٧
 ].كوكب:[،اللسان،التاج]حدب:[،العني١/٢٦٣:تهذيب اللُّغة،١/٢٦٣:البيت يف ديوانه  .٨
طبقـات فحـول   ،٢٣٨/ ١:،مجهـرة أشـعار العـرب   ٣١٧/ ١٥:تهـذيب اللُّغـة  : ، كذلك يف٤٩/ ١:البيت يف ديوانه .٩

/ ١٢:شـى ،صبح األع٢٦٣/ ١:،درة الغواص يف أوهام اخلواص٣٤٩/ ١:النهاية يف غريب احلديث واألثر ،١/١٠١:الشعراء
/ ١:طبقات الشـافعية الكـربى  ،١٦٩/ ١:املباين وافتراق املعاين،اتفاق ٩٠/ ١:السحر احلالل،١١٥/ ١:،أساس البالغة٣٧٩
،االكتفاء مبـا  ١٨٩/ ٥:،السرية النبوية٦٢٠/ ٢:،تاريخ اإلسالم١٤٧/ ٢:،الكامل يف التاريخ٣٧١/ ٤:البداية والنهاية ،٢٤١

  .٥٢٣/ ٣:،زاد املعاد٢٠٩/ ٥:،دالئل النبوة٩٤/ ٢:،اإلاج٢٦٧/ ٢:تضمنه من مغازي رسول اهللا 



 ٨٣

      املُر ينَ فورباحلدبِواملُفَس اد ما قاله أهلُ على حنوِ يف اآلية ةأَاللُّغ،كاآلكـامِ  من كـل مرتفـعٍ  :ي 
  )١( . من كل مرتفعٍ يسرعون النزولَإن يأجوج ومأجوج :واملعىنها،وحنوِ والتاللِ
 ح ف د   
حفدة الَىعت هلقَو يف:                       

                                              ٧٢/النحل                                                                                                                             
   
  

يف  السـرعةُ :االحتفاد":قال اخلليلُ)٢(.هيف إجنازِ واإلسراع يف العملِ اخلفةُ:يف اللُّغة دفْاحلَ أصلُ          
: ومنه يف الدعاِء،حفد حيفد حفداً:،يقالمن عملَ عمالً أطاع فيه وسارع فهو حافد فكل)٣(،"كل شيٍء

"اللهم إليك نسعى وحنفأي)٤(،"د:ك،ومن هذا األصلِ  نسرعاحلفدةُيف طاعت:مجع حافد، وهو اخلـادم 
املسرع يف اخلدمةأقارب، ه،كانوا أم أجانبفقد حفد أحد يف خدمة ٥(،فكل من سارع(خمدوم واحملفود ،

رضوانُ –،وقد كان أصحابه خمدوم من أصحابِه :أي)٦(،"حمفود حمشود:"تقولُ أم معبد ويف صفته 
  .يعظمونه ويسرعون يف خدمته  -اِهللا عليهم

  

        وأحفدت أيالفعلُ منه حفدت،:ويقال.خدمت:وحفد وحفدةٌخادمٍ وخدمٍ:،مثلُحافد وحافد،، 
  )٧.(،وكافرٍ وكفرةوساحرٍ وسحرة،وحفظة حافظ:مثلُ

________________  
تفسـري  ،٣/٢٦٨:تفسري البغـوي ،١٧/٩١:الطَّبرِِيتفسري  ،٦/٨٥:أَبِي السعودتفسري ،١/٢٧٥:تنوير املقباس:انظر .١

تفسـري   ،٣/٣٢:التسهيل لعلـوم التنزيـل  ١/٤٣٠:،تفسري اجلاللني٢٣/١٩٢:،التفسري الكبري٢/٤٤١:السمرقندي
 .١/٥٣١:تفِْسير السعدي ،١٧/٩٢:روح املعاين،١/٣٦٥:ياقوتة الصراط ،٣/٤٠٨:معاينالس

  .٧٣:،أمثال القرآن٢٧٤:اللُّغةمقاييس :انظر .٢
  .٣٢/ ٨:،تاج العروس٢٤٧/ ٤:تهذيب اللُّغة،]حفد[اللسان مادة:انظر،و]حفد:[العني .٣
/ ١:،روضـة الطـالبني  ٤٦١/ ٣:،اموع١٤١/ ٧:،األم٢٨٨/ ١٨:الفتاوى،جمموع ٩٣/ ١:مسائل أمحد بن حنبل .٤

/ ١:،حاشية اجلمـل ٢٢٢/ ١:،مغين احملتاج٧٧/ ١:،فتح الوهاب١٦٠/ ١:، فتح املعني٤٦/ ١:، دقائق املنهاج٣٣١
/ ١:،شرح معـاين اآلثـار  ٢٩٥/ ٢:،االستذكار٢٣١/ ٢:،الذخرية٦٧/ ١:،اية الزين١١٦/ ٢:،اية احملتاج٣٧١
 .١٤٢/ ١:،خمتصر كتاب الوتر٢٤٩

 .٢/١٩٧:تفسري العز بن عبد السالم ،٣/١٧٨:فتح القدير ،٢/٤١٣:أضواء البيان ،١/٢٨٥:التعاريف :انظر .٥
، دالئل ٦/٢٥٤:،اآلحاد واملثاين١/٢٥٤:،األحاديث الطوال٤/٤٩:،املعجم الكبري٣/١١:املستدرك على الصحيحني .٦

 :،صـفوة الصـفوة  ١/٤٧١:ضـرة الن ،الرياض١/٣١٠:،اخلصائص الكربى١/١٣٠:،خمتصر السرية١/٢٧٩:النبوة
 .،مل أجد له خترجيا١/١٤٠

 ].حفد:[،اللسان،التاج١/٤٠٦:النهاية يف غريب احلديث واألثر ،١٠/١٤٤:تفسري القرطيب :انظر .٧



 ٨٤

وهذا يـتالءم مـع   ،األوالد يعنون بذلك أوالد)١(،األسباطُيف اآلية  في املُراد باحلفدة املُفَسرونَو       
قـالَ  و،همغريِ من خدمـة  هم أصدقن خدمت،وخصوا؛أل"حفدةً" اآلية الَّذي عطف عليهيف" بنني"ذكرِ

 ومنـه قَـولُ  ،مطلقاً واخلـدم  األعـوانُ  احلفدةُ):٣(العلماِء وأكثر)٢(،واألصهار تانُخهم اَأل:آخرونَ
  ]الكامل:[الشاعرِ

فَحد الوالئد حوهلن وأسلمت               ةَأز بأكفِّهن٤( األمجالِ م(  
  ]الطَّوِيل[:اآلخرِ قولُو

   تحبفلو أنّ نفسي طاوعتين َألص          كثري دعمما ي فَد٥(هلا ح(  
  

 خ ب أ   
          ـالَىعت هلقَو يف:                        

                                                                    ٢٥/النمل                                                                                                                             
   

  

ـ ه وأخفتستر:،أيأًبه خؤبِخأَ الشيِءت خبأ:يقال)٦(،ستر الشيِء:يف األصلِ ُء اخلب         فاخلبُء ه،يت
ـ ":قـال  عن النيب  صياد ابنِ ويف حديثالشيُء املخبوُء املستور،:واخليبُء واخلبيئةُ ـ خ دقَ أْبـ  ت  كلَ

خ٧(،"أًب(استت واختبأتقبلَ يف خدرِها املعصر املخبأةُ ،واملرأةُمسترةٌ :أي، خمبأةٌ ،وجاريةٌرت أن تتزوج .  
__________________ 

 قندي،السمر٧٧/ ٣:البغوي تفسري،٥٧٩/ ٢:ابن كثريتفسري ،٦٦/ ٢٠:،التفسري الكبري١٤٩/ ٥:الدر املنثور:انظر .١
  .٨٩/ ٤:للنحاس ،معاين القرآن١٧٨/ ٣:لقديرفتح ا،٣٥٨/ ٢:،الصنعاين١٨٨/ ٣:السمعاينتفسري ،٢٨٢/ ٢ :

،أمثـال  ١/٤٣٠:،عمدة احلفاظ٨/٣٨٦:فتح الباري،١٨٨/ ٣:السمعاين،تفسري ١٠/١٤٤:تفسري القرطيب :انظر .٢
 .٧٣:القرآن

 .٧٣:،أمثال القرآن٢/٤١٢:أضواء البيان ،٥/٤٨٤:تفسري البحر احمليط:انظر .٣
، ١٩٠/ ١٤:،روح املعـاين ٤٠٨/ ٣:،احملرر الوجيز٥٧٨/ ٢:تفسري ابن كثري:جلميل بن معمر يف منسوب البيت .٤

 كُثَير عـزة ول.٢٥٠/ ١٠:،املعجم الكبري٢٧٩/ ٩:يف جممع الزوائد الصلْتوألمية بن أيب .٤١٢/ ٢:أضواء البيان
والبيت .٣٧٤/ ٣٠:،ولألخطل يف غريب احلديث البن سالم٤٣٠/ ١:،ويف عمدة احلفاظ١٤٤/ ١٠:عند القرطيب

  .ن أحد منهممل يرد يف ديوا
/ ٥:،البحر احملـيط ٣٤/ ١٠:،جممع الزوائد٧٠/ ١:الزاهر البن األنباري،و]حفد[اللسان :جلميل يفمنسوب البيت  .٥

 .٤٦٩/ ٤:، زاد املسري١١١/ ٢:،غريب احلديث للخطايب١٤٤/ ١٠:،القرطيب١٩٠/ ١٤:،روح املعاين٤٨٤
 .٣٤١: اللُّغةمقاييس :انظر .٦
ذكر رؤية املصـطفى   (١٥/١٨٥:، صحيح ابن حبان)ل للرجل اخسأباب قول الرج(٥/٢٢٨٣:صحيح البخاري .٧

  السـنن الـواردة يف   ١/٣٨٠:،مسـند أمحـد بـن حنبـل    ٤/١٦٤:،املعجم األوسـط )بن صياد باملدينة،
  .١/٤٦٨:،بغية املرتاد٦/١١٩٩:الفنت



 ٨٥

أَْ ملَ":أيب أمامةَ ويف حديثالْكَ ريمِو لْجِا لَود مخأَبويف املثلِ)١(،"ة":خةٌأَب خير من فَيعـ  ة سأَ)٢(،"ٍءوي :
  . وِءالس نِمن االب مِرّبي التف برض،يهيف ريال خ عٍيلخ امٍلَغُ نم ريخ هيا فهسفْن يُءبخت تيالب مزلْت تنبِ
  

ـ م هنَأل،ُءوبخاملَ ُءيالش:ةُئَيبِاخلَو،ئَبِخ ا،معناه مباملصدرِ يمس ماس:يف اللُّغةُء بواخلَ          ستقـال  .ور
٣(الراغب(":الُقَي لِّكُذلك ل  مدرٍخ مسواخلَ،"ورٍتُءب يف السماوات اَألوضِر،ام هو مخبٌءو وـ م ستور 

فهِيام،مرِطَاملَ ن في السوِ اِءمالنبات املَوعادن ي اَألفيف.ضِرو حديث عائا  ةَشهني اُهللا عضرتصف ـ ع مر 
 واجلمـع ،تعـىن األرض  فيها من النبات وءاًبخم انَا كَم :يأَ) ٤(،"اهئَيبِخ هلَ تظَفَلَو":بن اخلطابِ 

 حلرثبـا هـا  بإثارت:أي)٥(،"ضِراَأل اايبخ نم قزالر طْلُبواا":يف احلديثمنه ووخطايا، كخطيئة خبايا
للزراعة،وقد كانت العرب ةيليف اجلَاه توي بِصالزعِر وتتلِبِ لُثَّمرِ قَواعل: [الشالطَّوِي[  

  

                     عبتا تايبخ األرض عا واديكَهلماً لَعلَّك       موأن ي ابجت رقَاوت٦(ز(  
  

يف  املطرفيهما،وهو  املستتر:،أياللُّغة ما قاله أهلُ على حنوِ يف اآلية ِءواملُفَسرونَ في املُراد باخلب         
  . واألرضِ يف السموات الغيب علمواملعىن ي)٧(،يف األرضِ واملعادن والنبات السماِء

  

لكرميِ هلذه املفردة دونَ املُفْردات األخرى القريبـة يف داللتهـا   والسر يف  إيثارِ استخدامِ القرآن ا        
وإن كانت تشترك معها يف داللـة  -ألن هناك فرقَاً دقيقَاً بينها] ،واملواراة ،والدس،والسترِاإلخفاِء:[مثلِ

  .وهو أن اخلبَء إخفاٌء لشيٍء ثَمينٍ -اإلخفاِء والسترِ
_________________  

،سـنن البيهقـي   )بـاب العـني  (٢/١١٥٩:،سـنن ابـن ماجـه   )وضوء العـائن (٤/٣٨١:سنن النسائي الكربى .١
 ،١٩٢ /٨:،تقريب األسانيد وترتيب املسـانيد ١/٦٥:،مسند ابن أيب شيبة)باب االستغسال للمعني(٩/٣٥١:الكربى

 .٤٥٦٢ه،املشكاة،صححه األلباين يف صحيح وضعيف سنن ابن ماج١/١٠٨:فتاوى مهمة،٢/١٠٠:البيان والتعريف
،املزهـر يف علـوم اللُّغـة    ١/١٠١:،األمايل يف لغة العرب٢/٧١:،املستقصي يف أمثال العرب١/٢٤٢:جممع األمثال .٢

 ].خبأ:[،اللسان،التاج،املعجم الوسيط٥/٢٤٠:،احملكم واحمليط األعظم١/٣٨٠:واألدب
 .٢٧٤:املُفْردات .٣
،اعتقـاد أهـل   ٩/٥٠:،جممـع الزوائـد  ٤/٢٦٠، ٢/٣:،النهاية يف غريب احلديث واألثـر ٢/٣٥:صفوة الصفوة .٤

 .١/٣٦٧:، املنتقى من منهاج االعتدال٧/١٣٠٣:السنة
،النهاية يف غريب احلـديث  ١/٢٠٢:،غريب احلديث للخطايب١/٢٥٩:،غريب احلديث البن اجلوزي١/٣٥٠:الفائق .٥

 . اجلامع ضعيف يف ٩٠٥:  رقم حديث انظر)  ضعيف(  :قال عنه األلباين.١/٢٢٨:،مشارق األنوار٢/٣:واألثر
، فضـائل  ١/٩٣:،إصالح املال٢/٦١٤:،حماضرات األدباء٢/٣:النهاية يف غريب احلديث واألثر:البيت بال نسبة يف .٦

 .١/٥٠٩:،مثار القلوب يف املضاف واملنسوب ١/١٥١:،املقاصد احلسنة١/٣١٤:ن حنبلالصحابة الب
،تفســري ٢٤/١٦٥:الكــبري ،التفســري٢/٨٠٢:،تفســري الواحــدي٥/١٢٧:معــاين القــرآن للنحــاس:انظــر .٧

 .٤/١٣٤:،فتح القدير١٣/١٨٧:،تفسري القرطيب٤/٩١:السمعاين



 ٨٦

 خ ب ز   
 خبزا    ـالَىعت ـهلقَو يف:                                          

                                                                                          ٣٦/ يوسف                                                                                                               
   

 الشيِء يدل على خبط واحد أصلٌ والزاُء الباُءو اخلاُء):"١(،قال ابن فارسٍ خبطُ الشيِء باليد:األصلُ يف اخلَبزِ   
باليد"يف مشيِه ه األرضالبعريِ بيد يها:،يقالُ،وأصلُه من خبطبأيد هاإلبلُ السعدانَ إذا خبطت ٢.(ختبزت(  

  

مي س)٣(؛جنضحىت ي يف امللة عوضوي باليد نعجي عن عجنيٍ عبارةٌ،وهي املعروفةُ:ومن هذا األصلِ اخلُبزةُ      
 :أي،همومترت القوم خبزت:يقال،،وهو مبعىن مفعولٍواجلمع أخباز،خبز سم اجلنسِوا،يهمهم إياه بأيدلضربِ خبزاً

أطعمتهم اخلبز ٤(،والتمر(وخبز خبزاً خيبزخبزاً ،إذا صنعفـالنٌ  ،واختبز  دقيقـاً  إذا عجـن ه،ورجـلٌ مث خبز 
بازةُامرٍوت كالبنٍ ذو خبزٍ:أي،خابزازِ حرفةُ ،واخلاخلبقال .اخلبزِ اختاذُ ،واالختباز  أن خيبـز لص من غطفانَ أراد

  ]الرجز:[فخاف وأكلَ العجينةَ قبلَ أن خيبزها
                                                                  

  )٥(وال تطيالَ بِمناخ حبسا                        تخبِزاَ خبزاً ونسانسا  ال 
  

            املعروف اخلبز ، ةعلى حنوِ ما قاله أهلُ اللُّغ باخلبزِ يف اآلية اداملُر ينَ فور٦. (واملُفَس(  
  

  خ ر ط م   
 خرطوم  الَىعت هلقَو يف:                  ١٦/القلم                                                                                                  

   
       املعاجمِ أكثر ها ترى أنإن مل تكن مجيع)خرطوم(من الرباعي طَمرخ،)٧(فارسٍ وابن ه يعـده مـن   وحد

 يف نتـوءٍ  شـيءٍ  يدل على تقدمِ وامليم والطاُء واخلاُء):"٨(،قالفيه زائدةٌ الراُءو"مطَخ"ه منده عنالثالثي،وأصلُ
 اخلطـامِ  وهو موضع للبعريِ ،واخلطاماألنف طويلُ:أخطم ،ورجلٌه خماطم،مجعه األنفعند ،واملخطم"فيه يكونُ

ي هو الزمامالَّذس،مي بذلك ألنه يقع ٩(.هعلى خطم(  
______________________  

 .٣٤١:غةاللُّقاييس م .١
 ].خبز:[اللسان،املعجم الوسيط:انظر .٢
 ].خبز:[اللسان:انظر .٣
 ].خبز:[،التاج١/١٥٢:أساس البالغة:انظر .٤
 ،تفسـري القـرطيب  ١/١٢٩:،غريـب القـرآن  ٤/٤٩١:،احليوان]خبز:[،اللسان،التاج٧/٩٨:تهذيب اللُّغة:البيت يف .٥

 .٧/٥١١:ان،أضواء البي٥/٢٣٩:،احملرر الوجيز٩/٢٠٠:،تفسري الثعليب١٧/١٩٦:
 .٥/٣٠٧:تفسري البحر احمليط ،٣/٣٠:السمعاين تفسري، ١/١٩٧:تنوير املقباس من تفسري ابن عباس :انظر .٦
  ).خرط( ١/٤٩٨:،ويف عمدة احلفاظ ،القاموس احمليط ،اللسان ،خمتار الصحاح ،الصحاح ،العني :انظر .٧
  .٣٢٢:اللُّغةمقاييس  .٨
  .  املصدر السابق:انظر .٩



 ٨٧

 ):٢(أنـه قـال   عن أيب زيد لَقون،وعصافري عصفورٍ مثلُ،خراطيم واجلمع)١(،األنف:غةيف اللُّ اخلرطومو     
"اخلرطوم واخلطم :وأصلُ"األنف،ه )٣(،خاصةً الفيلِ ه أنفه وعنقيد له مقام أيب هريرةَ  ،يقوم ويف حديث 

  .،أراد أن رؤوسها حمددةٌ نوفذات خراطيم وأ:أي)٤(،"خفافُهم خمرطمةٌ:"وهو يذكر أصحاب الدجالِ
  

  

 اسـتخفافاً  باخلرطومِ -هنا   - وعرب ، اللُّغة ما قاله أهلُ على حنوِ يف اآلية واملُفَسرونَ في املُراد باخلرطومِ      
املذلة واملهانـة   فاملراد إحلاق ، األنف ما يف الوجه وأظهر ، هوجه ما يف اإلنسان ألن أظهر؛  هلصاحبِ وتقبيحاً

ا كان األنـف  بالكافرِ املتكربِ عن اإلميان ، ألن األنف مكانُ الشموخِ ، وموضع العزة واحلمية والعظَمة ، ورمب
،سنجعلُ له عالمةً:واملعىنجمازاً عن الوجه على وجهِه،،القيامة ا يوم فعرالَىكي يعت هلقَو يكما ف:   

                   ]٥(]٤١/ الرمحن(املشركني ، قيل  واملقصود أحد أنف
 املغرية بن شريقٍ ، وقيل الوليد بن ٦. (األخنس(  

  

  ش بخ    

     الَىعت هلقَو يف:                    ٤/املنافقون                                                                                                             
   

اخشوشب الرجلُ إذا صار صلباً :يقال)٧(،والغلظة على اخلشونة الداللةُ"بشخ"مادةيف  األصلُ          
 :،يقالوصالبةٌ وغلظةٌ ففيه خشونةٌ كان من هذا اجلذرِ فكل مامجيعِ أحواله،خشناً يف ملبِسه،ومطعمه،و

هذا سيف أي،خشيب:ومجلٌصلب، للبعريِ،خشيب ي مل يالَّذر٨. ( وض(  
________________  

، ٧/٢٧٣:تهـذيب اللُّغـة  ،]خرطم:[،املعجم الوسيط،املصباح املنري اللسان،،خمتار الصحاح،الصحاح  العني،:انظر .١
،اإلتقـان يف علـوم   ٢/٢٣٣:،تذكرة األريب يف تفسري الغريـب ١/٤٩٨:،عمدة احلفاظ١/١٨١:اللطائف يف اللُّغة

 . ٥/٢٦٩:،فتح القدير٨/٣٣٤:،زاد املسري٦/٢٢:،تفسري السمعاين٨/٣٠٠:،تفسري البحر احمليط١/٣٨٦:القرآن
 ابن اللغويني،قال ثقات من.ا ووفاته،البصرة أهل من،واللُّغة األدب أئمة أحداألنصاري، ثابت بن أوس بن سعيدهو  .٢

 املطـر و اللُّغـة،اهلمز  يف النوادر:،له العديد من التصانيف منهازيد أبا عىن) الثقة مسعت(قال إذا سيبويه كان:األنباري
 .]طمرخ[اللسان،٧/٢٧٣:تهذيب اللُّغة:انظر)٣/٩٢:األعالم(وغريها، 

عبد اهللا بن زيد بن عبدربه بن ثعلبه األنصاري اخلزرجي،املدين البدري،من سـادة  :يد هووأبو ز.٢٧٩:املُفْردات:انظر .٣
 ]١٢٧:موسوعة األمساء واألعالم[هـ ٣٢الصحابة،شهد العقبة وبدرا،له أحاديث يسرية،تويف سنة 

ـ [ :،اللسان٢/٢٣:،النهاية يف غريب احلديث واألثر٢/٢١٠:،الفائق٢/٢٩٢:غريب احلديث البن قتيبة .٤ مل . ]طمرخ
 . أجد له خترجيا

 .٢٢٠، ٢١٩:بيان املشتبه من معاين القرآن الكرمي:انظر .٥
 .٢٩٩:مجاليات املفردة القرآنية:انظر .٦
 .٣١٧:مقاييس اللُّغة:انظر .٧
  ].خشب:[،اللسان،التاج٢٨٣:املُفْردات:انظر .٨



 ٨٨

ـ  :أي)١(،"ومتعددوا اخشوشبوا:"بنِ اخلطابِ  عمر ومنه قولُ ـ  كم يف العمـلِ ابـذلوا أنفس  تغلظَل
أجسادغليظُ اجلبلُ كم،واألخشب احلجارةويف احلديث،":إن شئت علـيهم األَ  أن أطبق ٢(،"نيِخشـب( 

واألخشبان مها اجلبالن مبكةَ املطبقان أبو قبيس واألمحرويف حديث، ـ حـىت   مكةُ ال تزولُ:"آخر زولَي 
 :واجلمـع )٤(،يـدان من الع ظَلُما غَ لُّغة،وهي يف الاخلشبةُ جبالها،ومن هذا األصلِ ريدي)٣(،"أخشباها

بيـت  :،فهو اسم مجعٍ يجمع كذلك على خشبٍ وخشـبٍ وخشـبان،يقالُ  خشب مثلُ شجرة وشجرٍ
  ]الوافر:[قال السموألُ.ذو خشبٍ:مخشب،أي

  

  )٥(قد أتيت وال خشبٍ وجمد             وبيت قد بنيت بغريِ طنيٍ                        
    

: إبالً يصفتناولت أغصانه،ومنه في الشعرِ بِهذَا املَعنى قَولُ الشاعرِ :،أيوختشبت اإلبلُ عيدانَ الشجرِ  
  ]الرجز[

                     هبهجِيلِ أَشالن نا مقَهرح                    بشخت لَتعوج هانأَفْن٦(ه(  
  

 باخلشبِ وشبههم اُهللاخلشب املعروف،،اللُّغة ما قاله أهلُ على حنوِ يف اآلية واملُفَسرونَ في املُراد باخلشبِ
املسندة إىل احلائطال منفعةَ ؛ألنه يف تلك احلالة فيه،خبالف ٧.(يف اجلدارِ أو مغروساً لو كان يف السقف(  

_________________  
 ].خشب:[،اللسان٢/٣٢:النهاية يف غريب احلديث واألثر،١/٦٠٧:ديث البن قتيبةغريب احل .١
باب إذا قال أحدكم آمني واملالئكة يف السماء فوافقت إحدامها األخرى غفر له ما تقدم مـن  / (٣:صحيح البخاري .٢

  الصحيحني، اجلمع بني)من أذى املشركني واملنافقني باب ما لقي النيب (١٤٢٠/ ٣:، صحيح مسلم١١٨٠)ذنبه
/ ١٢:،شرح النووي علـى صـحيح مسـلم   ١٦٢٧/ ٣:مشكاة املصابيح،٤٠٥/ ٤:،سنن النسائي الكربى٧٤/ ٤:

، ٢٤٥/ ١: السـرية فصول يف،٦٤/ ١:الدرر،٢٩٩/ ١:والصفات واألمساء،النعوت ٢٨٣/ ٤:،كشف املشكل١٥٥
 ،١٣٨/ ١:رياض الصـاحلني ،١٨/ ١:،اهلواتف١٠٧/ ١:،صفة الصفوة١٩٨/ ١:سرية النيب املختار،٣٦٩/ ١:الفائق

 .١٠٨/ ١:، دالئل النبوة لألصبهاين١٥٢/ ١:،قاعدة يف احملبة٣٩٤/ ١:،اجلواب الصحيح١١٤/ ١:الزواجر
،أسـاس  ٧/٤٤:تهذيب اللُّغة،٢/٣٠٢:،البداية والنهاية ١/٣٦٩:،الفائق٣/٣٢٧:غريب احلديث البن سالم:األثر يف .٣

 .١/١٦٣:تضمنه من مغازي رسول اهللا ،االكتفاء مبا٢/١٢٣:فسري القرطيب،ت٢/٢٦٧:الدر املنثور،١/١٦٣:البالغة
 .١/٣٨١:،قواعد  الفقه]خشب:[،اللسان،التاج،القاموس احمليط،املعجم الوسيط٥/٣١:احملكم واحمليط األعظم:انظر .٤
 بينها قليتن كان) املدينة مشايل يف( خيرب سكان من،حكيم جاهلي شاعر: زدياأل عادياء بن غريض بن السموأل:هو .٥

 . ١/١١:البيت يف ديوانه)٣/١٤٠:األعالم(،صغري) ط - ديوان( وله، الميته شعره أشهر،)األبلق( مساه له حصن وبني
 ]. خشب:[،اللسان،التاج٥/٣١:احملكم واحمليط األعظم:البيت بال نسبة يف .٦
  .٢٨/١١١:روح املعاين ،٤/٢٤٨:تفسري النسفي،٤/١٢٢:لتسهيل لعلوم التنزيل،ا٤/٥٤٢:الكشاف: انظر .٧

  



 ٨٩

على هذا يف عدمِ فالتشبيه العربِ،ومنه قولُ أوسِ بنِ حجرٍ،املنفعة عند ل:[وهذا معروفالطَّوِي[  
  

  )١(وجرثُم والسؤبان خشب مصرع        كأنهم بني الشميط وصارةٍ                       
  

 كذلك منه قولُ حسانَ بنِ ثابت]:البسيط[  
  

                   لُهافأس وفج بشخ كُماألعاصريِ                كأن أرواح فيه ٢(مثقب(  
  

أم ال :،واملعىنإىل احلائط املسندة هم باخلشبِفشبههم يف استناد  اهللا رسولِ كانوا يستندون يف جملسِ قدو
بال أحالمٍ يسمعون وال يعقلون،صورال خبال عقولٍ ،وأشباح،عندهم،وال ري ٣(.هلم فقه(   

  

        والتهكم من األغراضِ فيه التوبيخ ه،ويظهر٤.(ويالحظُ يف املثلِ دقةُ التصويرِ وحالوت(  قال احلافظُ ابـن
 مـع  هم،وهملبالغت همقول إىل يصغي السامع مسعهم ،إذاوألسنة فصاحة وذوي حسنةً أشكاالً كانوا):"٥(كثريٍ
   :تعـاىل  قال ؛وهلذاواجلنبِ واجلزعِ واهللعِ واخلَورِ لضعفا غاية يف ذلك            

قوله قراءة يف القراُء واختلفت]٤/املنافقون[   :         َقراِء عامةُ فقرأ ٦( املدينة() ـبشخ( 
،فجمعوا اخلشبةَ خشاب،مث مجعوا اخلشاب خشب،كما قالوا يف الثمرة كأم مجعوا اجلمع،والشنيِ اخلاِء بضمِ

بضـمِ  -ثمار،مث ثُمر،وقد تجمع اخلشبةُ على خشبٍ،وخشب بضمِ الشنيِ وتسكينِها،كما قيل يف البدن،والبدنُ
،ويف تـرجيحِ  الشنيِ وسكون ِءاخلا بضمِ)خشب()٨(والكسائي)٧(األعمشجلمعِ البدنة،وقرأَ -الباِء وتسكينِها

 وتسكني،فمصيب القارئ قرأَ همافصيحتان،وبأيت معروفتان،ولغتان قراءتان أما):"٩(قال ابن جريرٍ.القراءتنيِ
لَ( مجعٍ من جاَء فيما األوسطفَعلٍ على)ةالعربِ ألسنِ على األمساِء يف فُع وذلك،أكثر همكجمع البدناً  ةَنـدب، 

  ".أُجماً ةَمجواَأل
_______________________  

حجر هو زوج أم اجلاهلية، أو من كبار شعرائها، أبوه  شاعر متيم يف.هو أوس بن حجر بن مالك التميمي أبو شريح .١
يف .اإلسالم عمر طويالً ومل يدرك. وأكثر إقامته عند عمرو بن هند يف احلريةاألسفار، كان كثريزهري بن أيب سلمى،

البيت يف و.غزالً مغرماً بالنساء وكان.م تقدمه على سائر الشعراء العربوكانت متيورقة،شعره حكمة 
 .٣/٧١٠:استعجم،معجم ما ٢/٤٣٧:،جممع األمثال١/٣٧:ديوانه

 .١/١٣٩:البيت يف ديوانه .٢
 .١٠٧/ ٢٨:الطَّبرِيتفسري :انظر .٣
 .١٦٦:األمثال القرآنية:انظر .٤
 .٤/٣٦٩:تفسري ابن كثري .٥
 .١/٢١١:سري يف القراءات السبعالَّتي،١/١٨٦:بشر يف القراءات األربعة عشرإحتاف فضالء ال:انظر .٦
 .١٩/٢٣٩:، عمدة القاري٨/٦٤٧:،فتح الباري٤/٤٣٣:إعراب القرآن:انظر .٧
 .١/٢١١:سري يف القراءات السبعالَّتي،١/١٨٦:إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر:انظر .٨
  .٢٨/١٠٨:الطَّبرِيتفسري   .٩



 ٩٠

  م ي خ  
 خيام  الَىعت هلقَو يف:                 ٧٢/الرمحن                                                                                                                   

   
يدل علـى   واحد أصلٌ امليم والياُء اخلاُء:")١(فارسٍ قال ابن.الثباتو اإلقامةُ:يف اللُّغة التخييمِ أصلُ       
اإلقامة يقالُ"والثبات،:فالنٌ خيم أي،باملكان:قولُهبه، أقام  لَ عن ابنِ قتيبةقفهـو  :ون وخيم خييم ن خامم

باملكان إذا أقام رِ)٢(،خميمعالش يه فأقاموا به،ونظري ى قولُ األعشى وخيموا باملكاننذَا املَعثوراً  بِه يصف
  ]الطَّوِيل:[وحشياً

  

  )٣(فلما أضاَء الصبح قام مبادرا               وكان انطالق الشاة من حيثُ خيما           
  

جمازاً قالُومنه ي:خيمت البقر:أقامت يف مرابضها ال تربحبامل الزكيةُ الرائحةُ ،وخيمتأي،والثوبِ كان: 
أقامت ى به وعبقتنذَا املَعرِ بِهعالش يلُ،ومنه فرِ قَواعر[:الشافالو[  

  

  )٤(مع الطِّيبِ املخيم يف الثِّيابِ                                          
  

مـن ثالثـة    الشكلِ مستدير يكونُ الشجرِ تبنيه من عيدان العربِ من بيوت بيت:يف اللُّغة واخليمةُ     
أو أربعة أعوادمن األخبية تكونُ أبرد لقَى عليها الثُّماما يف احلر،ي ُألن  )٥(،،ويستظل خيمـة يتموس

 خـيم ت:،يقـال مٍيخ،وعلى ،وهو الكثريمٍاخيعلى  جمعت،وويقيم فيها،يتخذُها منزال عند النزولِ هاصاحبِ
أي،باملكان:ضرب خيمته به،وخفالنٌ يم ه بناهاخيمتواملتخيم،:ى يف  .ابتناُء اخليمةـلمأيب س ابن قال زهري
  ]                                                                  الطَّوِيل:[معلقته

  )٦(املُتخيم احلاضرن عصي وضع              زرقاً جِمامه  املاء وردن فلما                    
  

  . خيمةٌ وإن مل يكن ختييماً كل إقامة ،مث جعلته لإلقامةخيمت بضرِه أن يوأصلُواملخيم مكانُ اخليامِ ،
_____________  

  .٣٣٩-٣٣٨:اللُّغةمقاييس  .١
 .١/٤٠٤:،املدخل إىل السنن الكربى١/٥٥٣:عمدة احلفاظ:انظر .٢
 ].خيم:[اللسان،التاج،٧/٥٢٦:،احمللى١/٢٢٦:،أدب الكاتب١/٢١٣:البيت يف ديوانه .٣
 ].خيم:[اللسان،التاج ،٧/٢٤٧:تهذيب اللُّغة:الشطر بال نسبة يف .٤
الـدالالت   ختـريج ،]خـيم :[،املصـباح املـنري  اللسان ،خمتـار الصـحاح  ،٥/٢٧٢:احملكم واحمليط األعظم:انظر .٥

 .١٥/١٥٣:،عمدة القاري٢/٥٠٢:،فيض القدير٢/١٥٩:، التاج واإلكليل١/٦٥٩:السمعية
 ، ٧/٢٢٩:،احملكم واحمليط األعظـم ١٤/١١٧:تهذيب اللُّغة،١/٤٩٥:اللُّغةمجهرة  ،١/٢:البيت من معلقته يف ديوانه .٦

 :إعجـاز القـرآن  ،٥/٣٣٣:، احليـوان ١/٤٤٧:والتبيني البيان،١/٩٠:،مجهرة أشعار العرب١/١٨٠:ةأساس البالغ
 .١٣٩:،شرح املعلقات العشر]ورد:[اج،الت]ورد[،]زرق:[، اللسان١/٧٦

  



 ٩١

       اداملُر ينَ فورواملُفَس يف اآلية ما قاله أهلُ على حنوِ باملفردة ةلؤلـؤةٌ   اللُّغ واخليمةُ من خيامِ اجلنـة،
إمنـا  )١(،"ا ستونَ ميالً إنَّ في اجلَنةِ  خيمةً  من لُؤلُؤةٍ  مجوفَةٍ  عرضه":  اِهللا قال عنها رسولُ،جموفةٌ

باخليامِ شبهت كانوا املعروفة يستطيبونَ ؛ألن العرب ا،ف السكنالترغيبِو املن يف مقامِ ذكرت .  
  

  د ر هـ م  
 دراهم  الَىعت هلقَو يف:                ٢٠/ يوسف   

  

 )٣(،معربـةٌ  فارسيةٌ ةُفرد،واملاألشياِء لثمنِ كمقياسٍ)٢(ا الناس يتعاملُ مطبوعةٌ فضةٌ : همالدر        
تكلم ا العرب ًإذْ قدميا ٤(قال أبو منصورٍ اجلواليقي.هامل يعرفوا غري":(درهم:بـه  معرب وقد تكلمت،

  ".،إذ مل يعرفوا غريهالعرب قدمياً
  

       ينَ فورواملُفَسةعلى حنوِ ما قاله أهلُ اللُّغ بالدراهمِ يف اآلية ادقليلةٌ ومعـدودةٌ :أي،املُر قال دراهم،
قليلةٌ تعد عداً وال توزنُ ألم كانوا ال يزنونَ إال ما بلغَ األوقيةَ وهي األربعونَ ويعدونَ ):"٥(الزخمشري

 ها وقيلَ للقليلةمعدودةما دون ".  
  

  د س ر   
   الَىعت هلقَو يف:              ١٣/ القمر                                                                                                                      

  

 دسـرت وه،دفع ه دسـراً يدسر الشيَء دسر:يقالُ)٦(،دالشدي الدفع:يف اللُّغة رِسالد أصلُ         
أي،املسمار:هدفعت.  

_____________________  
 :،الترغيب والترهيـب ١٤/٣١٥:،مسند أيب يعلى)باب حور مقصورات يف اخليام(٤/١٨٤٩:صحيح البخاري .١

 .٤/٢٨١:،تفسري ابن كثري١/٣٤٨:،العاقبة يف ذكر املوت٤/٣٠٩
  . ٢/١٠:حلفاظ،عمدة ا٣١٢:املُفْردات .٢
  .٦٠٤/ ١:الدالالت السمعية ختريج ،]درهم[اللسان،خمتار الصحاح ، ١١٨٢/ ٢:اللُّغةمجهرة  :نظرا .٣
 )أمحد شاكر.(١٤٨:املعرب من كالم األعجمي على حروف املعجم .٤
 .٢/٤٢٧:الكشاف .٥
 .٣٥٦:اللُّغةمقاييس :انظر .٦



 ٩٢

ويف حديث بنِ اخلطابِ  عمر":َفيدسكَ رما يدساجلَ رزوأي)١(،"ر:يدفع كب للقتلِوي  فعـلُ كمـا ي 
 هرسد ٌءيش وا همنإِ:"العنربِ عن زكاةعندما سئلَ   عباسٍ بنِ منه قولُ عبد اِهللاو ، النحرِ عند باجلزورِ

البحأي)٢(،"ر:فَدعطِّ،يعين ليس فيه زكاةٌ هإِلَى الش أَلْقَاهورجلٌو، كقولك مطع،مدسررِ ،نعالش يومنه ف
  ]الرجز:[أمحر بنِ عمروِ قَولُ

 ا هذا ذيكضربراا موطعن٣(دس(  
  

       ةيف اللُّغ ارسوالد:،ةنيفالس احلْوأ بِه دشت فيل نطٌ مي٤(خ( تثَبا تمره موقيلَ غَي،ارمسوقيلَ هو امل
 :")٦(اءالفَـر  قال)٥(،،مثلُ اخليوط واحلبالِ الليفية الَّتي تشد ا ألواح السفنِعضٍبه األلواح بعضها إىل ب

رسا :الدبِه دشت يطُها الَّترشو ةنيفالس ريامسم"اججٍء :")٧(،وقال الزيالُ شخإِدرِ ومالس وحن ٍيكُلُّ ش
وفَه ةٍء بِقُويي شف رسالد"    ـه، ووصـفتوتدفع جاملَـو بِه رِبضي تالَّذ ةنفَيالس ردرِ صسلُ الدوأَص،

  )٨.(تدفعه:،أيبذلك؛ألا تدسر املاَء
  

  : أقوالٍ على عدة واملُفَسرونَ في املُراد بالدسرِ
  

ألنه وإمنا قيل له ذلك )١٠.(وقتادةُ)٩(عباسٍ ابن ،وبه قالأا املسامري:املفسرين والَّذي عليه مجهور األولُ
بشدة يدق فيدفع .  

________________  
 ].دسر:[،اللسان،التاج٢/١١٦:،النهاية يف غريب احلديث واألثر١/٥٨١:غريب احلديث البن قتيبة .١
، مصـنف ابـن أيب   ٤/١٤٦:،سـنن البيهقـي الكـربى   )باب ما يستخرج من البحر(٢/٥٤٤:صحيح البخاري .٢

،شـرح  ١/٣٠٧:،أخبـار القضـاة  ٣/١٩٦:،املعرفـة والتـاريخ  ٣/٢٩٩:معرفة السنن واآلثـار  ،٢/٣٧٤:شيبة
  .١/١٩١:،كشاف القناع٢/٣٥٩:املبدع ،١/٢١٧:الفروع ،٢/٦٨:،بدائع الصنائع٢/٢٨٨:ميارة

 .اهذ بعد هذا أي: ذيك هذا ضرباً معىنو ،٢/١٢:،عمدة احلفاظ]دسر:[اللسان:الرجز يف .٣
 .١٧/١٣٣:،تفسري القرطيب]دسر:[اللسان،، العني، الصحاح:انظر .٤
 .٣٩٦:أمثال القرآن:انظر .٥
 ]. دسر:[، اللسان١٢/٢٤٨:تهذيب اللُّغة:انظر،و٣/١٠٦:معاين القرآن .٦
 ].دسر:[اللسان،٥/١٢٣:،فتح القدير٨/٩٣:زاد املسري، ١٢/٢٤٨:تهذيب اللُّغة:انظر،و٥/٨٨:معاين القرآن وإعرابه .٧
 .٤/٢٨٩:إعراب القرآن ،٤/٢٦٠:تفسري البغوي ،٢٧/٩٣:رِِيتفسري الطَّب :انظر .٨
،زاد ٤/٢٦٥:ابـن كـثري   ،تفسـري ٤/٢٨٩:،إعـراب القـرآن  ٢٧/٩٣:،تفسري الطَّبرِِي٧/٦٧٥:الدر املنثور:انظر .٩

 ٨/٩٣:املسري
اد ،ز٤/٢٦٥:،تفسـري ابـن كـثري   ١٧/١٣٢:،تفسري القـرطيب ٢٧/٩٣:،تفسري الطَّبرِِي٧/٦٧٥:الدر املنثور:انظر .١٠

 . ٤/٣١٨:،تفسري ابن زمنني٥/١٢٣:، فتح القدير٨/٩٣:املسري



 ٩٣

  )٢.(وعكرمةُ)١(،وبه قال احلسن ،السفينة أنه صدر:والثاين
  

  )٣.(قال جماهد،وبه السفينة أضالع الدسر أن:والثالثُ
  

أنَّ: والرابع الدسطَ رفَروأَ ااههالُص،واأللواح جانبوبه قالااه، ٤.(الضحاك(  
  

تدفَع  فَأَصلُ الدسرِ الدفْع،فَاملَسامير،دسار:ومفردها،املَسامير:واألقرب إىل الصوابِ أن املراد بالدسرِ      
أَلـواحٍ   ذات،فهي سـفينةٌ  تصنع من هذَينِ)األلواحِ والدسرِ(بِشدة يف اَأللْواحِ ،فالسفينةُ املُكَىن عنها بـ

ةتثَبم ةضرِيع ةمخض مبسامريرأي مجهورِ:هذا ،يؤيد املتنيب  العريب كقولِ ذلك يف الشعرِ ،وجميُءاملفسرين
  ]الرمل:[مفتخراً

                      
  )٥(ن قَميصي مسرودةٌ من حديـدـمفْرشي صهوةُ احلُصان ولَكـ        

  

 مـا  وذكـر  فلم يذكر الدرع)٦(،وملبوسي الدرع الفرسِ ظهر ال أفارق أنا الشجاع:درعي،يقول:أي
منه يصنع)وهو احلديد(وذُذكر السفينةُفكذلك مل ت،كما ر تمنه،وهو صنع)األلواح رسوالد.(  

  
_______________  

  
، زاد ٢/١٢:،عمـدة احلفـاظ  ٤/٢٨٩:قـرآن ،إعـراب ال ١٧/١٣٢:،تفسري القرطيب٤/٢٦٠:تفسري البغوي:انظر .١

 .٨/٩٣:املسري
 .٨/٩٣:، زاد املسري١٧/١٣٢:القرطيبتفسري : انظر .٢
، زاد ٥/٢١٤:،احملـرر الـوجيز  ٤/٢٦٥:،تفسري ابـن كـثري  ٤/٢٣٥:،تفسري الثعاليب٤/٢٦٠:تفسري البغوي:انظر .٣

 .٨/٩٣:املسري
 .٨/٩٣:، زاد املسري٤/٢٦٥:،تفسري ابن كثري٤/٢٦٠:تفسري البغوي:انظر .٤
 ىدعا نهاحلسني بن احلسن بن عبد الصمد اجلعفي الكندي الكويف ومسي باملتنيب أل محد بنأو الطيب املتنيب امسه أبهو  .٥

صحابه وحبسه أ سره وتفرقأمري محص فألؤلؤ  يهإلالنبوة يف بادية السماوة وتبعه الكثري من بين كلب وغريهم فخرج 
 ولد بالكوفة يف حملة تسمى كندة كان،  الدولة سيف الدولة احلمداينمريبأالتحق  راحه مثسطلق أطويال مث استتابه و

حفظ الكثري مـن  بليغ الكالم،هلها الفصاحة أ خذ عنأىل البادية وإىل بالد الشام مث تنقل إباه أبوه سقاء فيها ورافق أ
اخلالفة وهو حـديث  ىل بيعته بإدعى  نوكان كبري النفس عايل اهلمة وطموحا حىت بلغ من كرب نفسه ا، شعر العرب

، ٢٧/٨٣:روح املعـاين :والبيت يف .[    ]سنة٥١،قتل  يف النعمانية وعمره دعى النبوةأن أمر السن حىت وصل به األ
 .املنسوجة من حديد:مقعد الفارس من ظهر الفرس،واملسرودة:موضع الفراش،والصهوة:املفرش

 .١/٣١٩:ديوان املتنيب :انظر .٦



 ٩٤

  د ن ر  

 دينار قَو يـالَى فعت هل:                       

                               ٧٥/آل عمران                                     
   

       الدينار:والشراِء به يف البيعِ يتعاملُ من الذهبِ نقدالدولِ يف بعضِ عملةٌ ،وهو اليوم العربيةقال ابن، 
ـ مشددة بنـون " اردن":فيه صلُواأل،"وهي الدينار واحدةٌ كلمةٌ والراُء والنونُ الدالُ):"١(فارسٍ اس،ثْتلَق 

فأُ التضعيفلَبدت ه األوىل فأُنونى النوننيِ  من لَبدهم يف اجلمعِيدل عليه قولُ)٢(ياء،إحد:دنانري فعادت 
،ولو مجعوه على لفظـه  ودواوين قراريطَ ،بدليلِ ودوانٌ فيهما قراطٌ ،فاألصلُوديوانٌ ه قرياطٌ،ومثلُالنونُ
  )٣.(وا فيه ديانري أو دوانريلقال

  

 :ه بالفارسيةأصلُ):"٥(الراغبِ وعند)٤(،"ديناريوس"اإلغريقية العملة من اسمِ مأخوذةٌ معربةٌ والكلمةُ    
وقيـل  ،ارون يـن ألنه د مي الدينارإمنا س:"التفسريِ كتبِ يف بعضِ جاَءو،"به جاءت دين آر،أي الشريعةُ

مـن   فيه نـوع   وإن كانَ،وهو قولٌ)٦(،" حقه فله النار ه بغريِه ومن أخذَدين ه حبقه فهومن أخذَ:معناه
 نم هريغَ ماس دجوا يلَو برعم ماس هنأَ إِذَا ما عرفْنا ةًاصخ اًحاضو اًفَلُّكَإال إن  فيه ت لطيفال االستنتاجِ

،وهو وإِنْ كَانَ معربـاً  "دنار"الدينار فَارِسي معرب،وأَصلُه):"٧(رٍ اجلَواليقيقَالَ أَبو منصو.اهِسفْن ةدااملَ
  ـيـالَى فعاُهللا ت هذَكَر كذَللو،بِيركَالع ارص ارِ،فَقَدنيالد راً غَيماس برالع لَه رِفعت سفَلَي ـهأَنل،ابِهتك  

  ".خاطَبهمِ مبا عرفُوا
  

 الوقت يف ذلك املعروف الدينار ، ةبالدينارِ على حنوِ ما قاله أهلُ اللُّغ اداملُر ينَ فورواملُفَس.  
___________________  

 .٣٦٧:اللُّغةمقاييس   .١
تفسـري   ،١/٢٤٠:هر البن األنباريالزا ،١/٦٠٨:ختريج الدالالت السمعية ،١/٢٤٦:املقتضب،٣١٨:املُفْردات:انظر .٢

 .٣/٢٠٢:روح املعاين ،٣/٩٥:الثعليب
األصـول يف   ،١/٢٤٠:الزاهـر البـن األنبـاري   ،٤/١١٧:تفسري القرطيب،١/٦٠٨:ختريج الدالالت السمعية:انظر .٣

 .٢/٧٥٧:سر صناعة اإلعراب ،٣/٢٦٣:النحو
 :   )ص(.بإذن اهللا سيأيت الكالم عنها بالتفصيل مستقبال  .٤
٥.  د٣١٨:اتاملُفْر . 
   .٢٠٢/ ٣:،روح املعاين٦٨٣/ ٢:،تفسري ابن أيب حامت٢٤٣/ ٢:الدر املنثور،٣٧٥/ ١ :تفسري ابن كثري:انظر  .٦
 .أمحد شاكر.،ت١٣٩:املعرب من كالم األعجمي على حروف املعجم  .٧

  



 ٩٥

  ر ح ق  
 رحيق  الَىعت هلقَو يف:                  ٢٥/املطففني                                                                                                                  

  

       قالَاخلمرِ صفوةُ يف األصلِ الرحيق، واحلاُء الراُء):"١(فارسٍ ابن وهي،واحدةٌ كلمةٌ والقاف الرحيق اسم 
 اِءمسأَ نم:"،وقال أبو عبيدةَ"هاها وأفضلهو من أعتق):"٢(يدهس ابن قالَو."هاهي أفضلُ:ويقالُ،اخلمرِ من أمساِء

 في الشعرِ قَـولُ ،ومنه احلريقِ بعذابِ أبشر الرحيقِ يا شارب:هاهم لشاربِومنه قولُ)٣(،"احالرو قيحالر رِماخلَ
  ]الكامل:[  ثابت بنِ حسانَ

  

  )٤(السلْسلِ بِالرحيقِ يصفَّق بردى       علَيهِم البرِيص ورد من يسقُونَ
  

  :ثالثة أقوالٍ"على يف اآلية واملُفَسرونَ في املُراد بالرحيقِ       
 

  :اخلمرِ هي ؟ على ثالثة أقوالً  أيمث اختلفوا .اخلمر ، قاله اجلمهور:  أحدها
  . اخلالصةُ من الغش ، قاله األخفش : والثانيةُ . أجود اخلمرِ ، قاله اخلليلُ بن أمحد : ها أحد          
  . اخلمر العتيقةُ ، حكاه ابن قتيبةَ : والرابع . اخلمر البيضاُء ، قاله مقاتلٌ : والثالثُ          

  .أنه عني يف اجلنة مشوبةٌ باملسك ، قاله احلسن :الثاين 
  )٥".(أنه الشراب الَّذي ال غش،فيه قاله ابن قتيبةَ والزجاج : ثالثال

  

الثاين هو القولُ إىل الصوابِ واألقرب ، أنه عني مشوبةٌ يف اجلنة تعاىل  - هيدل عليه قولُ ، باملسك - هبعد: 

           ]٢٦/الطففني[أَي:لْطُه مسكخقاله ابن، وجماه مسعود٦.(د(أَ":ويف احلديثيما مؤنٍم 
قَسى مؤماًن شرةًب ى ظَلَعمأ قَساُهللا اه يوم القيامة من الرحاملَ قِيخت٧(".مِو(  

___________________  
 .٤٤٦: اللُّغةمقاييس  .١
 ].رحق:[اللسان:،وانظر٢/٥٧٦:احملكم واحمليط األعظم .٢
 ]. رحق:[،اللسان،التاج٤/٢٥:ةتهذيب اللُّغ:انظر .٣
،خزانـة  ١٢٤/ ١: واألدب اللُّغة، املزهر يف علوم ١٣٦/ ١:،املفصل٥٢٠/ ٢:، مهع اهلمع٢١١/ ١:البيت يف ديوانه .٤

،طبقات ٥٣٤/ ٣:،بدائع الفوائد٢٩٣/ ١:،اخلراج وصناعة الكتابة١١٨/ ٣:،األمايل يف لغة العرب٣٥١/ ٤:األدب
/ ٨:،البداية والنهاية١٢٨/ ١:،فتوح البلدان٤٢/ ١١:،الوايف بالوفيات١٥٤/ ١٥:،األغاين٢١٨/ ١:فحول الشعراء

 .١٥١/ ٣:،الربهان يف علوم القرآن٢٠٨/ ١:،تاريخ اليعقويب٦٥
 .٩/٥٨:زاد املسري .٥
 .انظر املصدر السابق .٦
 ،٣٣٨/ ١:،جامع العلوم واحلكم١٣/ ٣:،مصنف أمحد ابن حنبل١٣٠/ ٢:، سنن أيب داؤود٤/٦٣٣:سنن الترمذي .٧

،قـال عنـه   ٤٥٢/ ٨:الدر املنثور، ٤١٦/ ١:،الروض األنف٢١٨/ ٣:، شعب اإلميان٣٦/ ٢:الترغيب والترهيب
 . ٢٥٧٩/  ٤٣٤ : الترمذي سنن ضعيف ،١٩١٣  ،املشكاة٢٢٤٩  الصغري اجلامع ضعيف،ضعيف: األلباين



 ٩٦

  ر ف ف 
 رفرف الَىعت هلقَو يف:                       ٧٦/الرمحن                                                                                                                   

  
  

      تدل مادةُ رف ةاملص والربيقِ على يف اللُّغوالفاُء الراُء)"١(فارسٍ ،قال ابن أح:أصالنمها املـص ومـا   د
احلركةُ:ه،والثاينأشبه الرف مبعىن املص،يقال:من األول،"والربيق:رف يررفاً ورفيفاً ف  منـه  ،و"إذا ترشـف

أمص شفتيها،ومنه في الشعرِ بِهذَا املَعنى قَـولُ  :أي )٢(،"وأنا صائما يهإين ألرف شفت ":أيب هريرةَ حديثُ
                                                             ] الرجز:[الشاعرِ

  

  )٣(اَألراك ورق الغزالِ رف                               فَاك شفَتاي لَرفَّت إذَنْ
  

 (...).وتـألألَ  برق-بالكسرِ-فرِه يرف لون):"٥(منظورٍ ابن قال)٤(،يرف إذا برق رف الشيُء:ومن الثاين
هو أن يتألَأل":،قال أبو حنيفةَنعمةً ونضارةًإذا اهتز  يرف رفيفاً ومنه رف النبات ٦(،"ماؤه ويشرق(  ـيومنه ف

  ]اخلفيف[ :الشعرِ بِهذَا املَعنى قولُ األعشى
                                                                   

  

  )٧(الرفيف ذَات بِالشامِ كراماً كاً                    أَمالَ جفْنةَ آلِ من وصحبنا                  
  

  )٨. (أراد البساتني ترف بنضرتها واهتزازِها وتتألُأل 
  

        واختلف بالرفرف اداملُر ينَ فوراملُفَس فقالَيف اآلية، بعضهم أن املراد:رياض من  ذلك وأصلُ)٩(،اجلنة
الشجرِ رفيف ١٠(ها،ه وبريقُأغصانِ وهو انتشار(  

_______________  
  .٣٩٦-٣٩٥:اللُّغةمقاييس يف  .١
النهايـة يف غريـب   ،١٠/٢٢٨:،احملكم واحمليط األعظم١٥/١٢٤:تهذيب اللُّغة،٤/١٨٥:غريب احلديث البن سالم .٢

 ].رفف:[اللسان،التاج ،٢/٢٤٥:احلديث واألثر
 ، اللسـان، ١/٢٢٧:،اتفاق املباين وافتراق املعـاين ١/٢٤٢:،أساس البالغة٢/٣١٠:مع األمثالجم:البيت بال عزو يف .٣

 ].رفف:[التاج
احملكـم واحملـيط    ،٤/١٨٦:غريب احلـديث البـن سـالم    ،١٠/٥٨:خزانة األدب ،٣٩٦:اللُّغةمقاييس يف :انظر .٤

 ].رفف:[،اللسان،التاج ١/٢٢٧:ايناتفاق املباين وافتراق املع ،١٥/١٢٤:تهذيب اللُّغة ،١٠/٢٢٧:األعظم
  ].رفف[:اللسان .٥
 ].ردف:[،اللسان١٠/٢٢٨:احملكم واحمليط األعظم:انظر .٦
 ].رفف:[،التاج١/١٢٦:البيت يف ديوانه .٧
 ].رفف:[التاج:انظر .٨
 ،٥/٣٣٨:تفسـري السـمعاين  ،٤/٢٧٨:تفسري البغوي،٤/٢٨١:تفسري ابن كثري،٤/٨٧:التسهيل لعلوم التنزيل :انظر .٩

 .٢/٦٤٤:تفسري جماهد ،١٧/١٩٠:تفسري القرطيب ،٢٧/١٦٣:يتفسري الطَّبرِ
 .٣٥٩:املُفْردات:انظر .١٠



 ٩٧

  
  

فيكون  املعىن حينئذ تعاىل –ه مناسباً لقول -  :       ]٦٤ /الرمحن[  ويكون التقـدير : 
إىل  وهو األقـرب  . )١( جبريٍ وابنِ عباسٍ البنِ وهو قولٌ ، العبقرية والثيابِ أم متكئون على الرياضِ

  . فارسٍ ابن إليه أشار الَّذي ثاينال صلِاأل
  

 عمواجلَ ، هنع اًزارِب ارِدن اجلم جرخايم : فالر هنمو )٢( ، عفَتا ارذَإِ فرِي فن رم هنأَ وه : رآخ لٌوقَ
فُروف ، منه وواِءنشر جناحيه  يف اهل:  رف الطري هاورفع ، ومضارعومنه رفرفـةُ  - بالضمِ -رف ه ي 

 بالرفرف  فيكون املراد)٣(عليه ، النزولَ ما يريد حولَ هو حوم ، جناحيه يف اهلواِء وهي حتريك ، الطائرِ
 ، حيثمـا أراد  وخفضاً ورفعاً ومشاالً به مييناً أي يطري،به يستوي عليه الويل ويرفرف الَّذي البساطُ:هنا

  :في قَوله تعالَىكما  مرفوعة أم على بسط: ويكون املعىن)٤(      ]٣٤/الواقعة.[  
  

   :قوله تعاىلو                ] ٦٢/الرمحن [ما دونيدل على أ  همـا يف املكـان 
ه ى جـاءَ املنتـه  سـدرةَ  ملا بلغَ  اِهللا أن رسولَ  " : املعراجِ ويف حديث )٥( ، همفرش رفعت حيثُ

ه من جربيلَفتناولَ، الرفرف وطار العرشِ به إىل مسند " ، أنه قالَ فذكر : " يب خيفضين ويـرفعين   طار
مث ملا حانَ ، يب بني يدي ريب  حىت وقف تناولَ االنصرافيهوِ ورفعاً به خفضاً ه فطاراه إىل ي به حىت أد

 " : - تعاىل –ه قولُ هذا الرأي يؤيد )٦(،"يبكي ويرف وجربيلُ -ه عليه وسالم اِهللا صلوات - جربيلَ

."  
  

  )٧( . الوسائد به يف اآلية بأن املراد،  البصري للحسنِ ثالثٌ وقولٌ
__________________  

 .٢٨١/ ٤:،ابن كثري٢٣٦/ ٥:،احملرر الوجيز٧٢٣/ ٧:الدر املنثور: انظر .١
 .٥/١٤٣:فتح القدير ،١٧/١٩١:تفسري القرطيب :نظرا .٢
 .١٧/١٩١:تفسري القرطيب:انظر .٣
 .٢٤٢/ ٢:النهاية يف غريب احلديث واألثر،٢٠٠/ ١٩:،عمدة القاري١٩١/ ١٧:تفسري القرطيب: انظر .٤
  .٢٩/١١٩:التفسري الكبري:انظر .٥
 .مل أجد له خترجيا.١٩١/ ١٧:تفسري القرطيب .٦
  .٣٥٩:املُفْردات،١٢٧/ ٨:،زاد املسري١٢٤/ ٢٧:ين،روح املعا٢٨١/ ٤:ابن كثري:انظر .٧



 ٩٨

بدليل ذكر السكني بعده ،فيه اهللا بغِّري الَّذيألنه من متام النعيم )١(؛هنا الطعام باالتكاء قد يرادو      
   :في قَوله تعالَى                        

 متكأً وجماهد وقتادةَ واحلسنِ جبريٍ بنِ وسعيد عباسٍ ابنِ"عن،الطعامِ من لوازمِ السكني ألن]٣١يوسف [
ـ ،إذا جلسوا يتكئون على الوسائد الطعامِ ألن أهلَ مساه متكأً؛طعاماً:أي فس علـى   متكـأً  مى الطعـام

يقال ،االستعارة:ف اتكأنا عندمتكأً للطعامِ إمنا قيلَ":)٣( واألزهري)٢(،"أي طعمنا الن  إذا  ألن القـوم
  ]اخلفيف[:يعمر بنِ مجيلِ ومنه قولُ،"اتكؤوا قعدوا على الطعامِ

  

  )٤( قُلَله من احلاللَ وشرِبنا        واتكأنا بنِعمة فَظَللْنا                          
  

عل أن يكونَ فيصلحى البسط ويف رياضِ والوسائد اجلنة .  
  

  :أقوالٍ على ثالثة يف اآلية بالرفرف في املُراداختلفوا  فإن املفسرين ملا سبق وتلخيصاً   
  

ـ  )٦( ،جـبريٍ  وابنِ)٥( ،عباسٍ البنِ وهو قولٌ، اجلنة رياض :به أن املراد:األول اءُ ه ورجح٧(،الفَـر( 
  : هديويؤ) ٨(،الزجاج و
  

١- املعىن إىل أصلِ أنه األقرب.  
   : - تعاىل –ه قولُ -٢     ]٦٤ /الرمحن[  

__________________  
 .٣/٢١:فتح القدير،٢/٤٢٣:تفسري البغوي ،٥/٣٠٢:تفسري البحر احمليط :انظر .١
  ٤٢٣/ ٢:تفسري البغوي .٢
٣. ةاللُّغ بيذه٢١٦/ ٤:،زاد املسري٤٩٩ /١:،تاج العروس]وكأ[،اللسان١٨٢/ ١٠:ت. 
،نزهـة  ٩٩/ ٨:،األغـاين ٢٣/ ٢٠:،خزانة األدب٦٨٧/ ١:، أساس البالغة]قلل[،اللسان٩٠/ ١:ديوانه:يفالبيت  .٤

، تفسـري  ٢٧١/ ٤:أَبِـي السـعود  ،تفسـري  ٢٢٨/ ١٢:،روح املعاين٢٦٣/ ١:،األوسط٤٩٢/ ١:األعني النواظر
 . ٢١٦/ ٤:،زاد املسري٢١/ ٣:ير،فتح القد٢٨٥/ ٣:، تفسري البيضاوي٢١٧/ ٥:الثعليب

 ٢/٣٩٥:الزاهر البن األنباري،١٩/٢٠٠:،عمدة القاري٨/١٢٧:،زاد املسري٢٧/١٦٣:الطَّبرِيتفسري : انظر .٥
، ٨/١٩٧:، تفسري البحر احملـيط ٤/٢٧٨:،تفسري البغوي١٧/١٩٠:،تفسري القرطيب٢٧/١٦٣:الطَّبرِيتفسري :انظر .٦

 .٤/٦٣:،تغليق التعليق٧/٤٦:،فتح الباري٢٧/١٢٤:وح املعاين،ر٥/١٤٣:،فتح القدير٩/١٩٧:تفسري الثعليب
 ٥/٣٣٨:تفسري السمعاين:انظر .٧
  .١/١٤٣:حادي األرواح:انظر .٨



 ٩٩

٣- بالنمارقِ إذا كان املراد : البسطَ:  والعبقري ، البسطَ : ، والزرايب الوسائد اجلياد ،   يبقـى املـراد 
بالرفرف : رياض اجلنة .  

  :هديويؤ،  البساطُ :الرفرف  )٢( األثريِ وابنِ )١( األعرايب ابنِ عند ، والفرش البسطُ به أن املراد : الثاين
  

  ." خضر" : هابعد –تعاىل  -ه قولُ -١ 
     : - تعاىل_ ه وقولُ  -٢    ] ٦٢/الرمحن [  

  . السابقِ املعراجِ حديثُ  -٣
       : مسعود بنِ اِهللا عبد قولُ -٤        ]رفرفاً"]١٨/النجم  أخضـر 

أي بساط )٣( ، " سد األفق.  
  

  )٤( . البصري احلسنِ وهو قولُ ، به الوسائد أن املراد : الثالث
  

ويف  ، مجع ،والوصف"خضر"ـب ،ولكنه وصفلفظاً مفرد"رفرف" أن مفردةَ" - هنا – واملالحظُ      
 فيه املعىن وإن كان بناؤه ال يشـري  ال يتحقق فاإلفراد ، حمدود غريِ على شيٍء"رفرف" لداللة هذا مراعاةٌ

اجلموعِ إىل أبنيةوال شك  إن هذا من روعة، إذ املعىنالتنزيلِ لغة، : متكئني على رفارف لون ها خضـر ، 
  )٥( ."  خضرٍ مجيلة حريرية أي على فرشٍ ، عن النعيمِ كنايةً

  
  
  
  

___________________  
 

 ].رفف:[،اللسان١/١٤٣:،حادي األرواح١٥/١٢٤:تهذيب اللُّغة:انظر .١
 ].رفف:[اللسان:انظر .٢
،اجلمع بـني  )باب إذا قال أحدكم آمني واملالئكة يف السماء فوافقت إحدامها األخرى(٣/١١٨١:صحيح البخاري .٣

،الغاية يف شـرح  ٣/١٥٧٧:،مشكاة املصابيح٢٤٣، ٢/٢٤٢:يث واألثرالنهاية يف غريب احلد،١/٢٣٤:الصحيحني
 .١/١٤٣:،حادي األرواح١/١٦٢:اهلداية يف علم الرواية

 .٨/١٢٧:،زاد املسري٢٧/١٢٤:روح املعاين:انظر .٤
  .٨١:األلفاظ املذكرة واملؤنثة يف القرآن الكرمي:انظر .٥



 ١٠٠

  ر ق ق   
 رق  الَىعت هلقَو يف:                                  ٣/الطور                                                                                                                   

  

،والثاين للجفاِء فةًخمال تكونُ صفةٌ:مهاأحد:أصالن والقاف الراُء:")١(فارسٍ ابن ،قالَاللني يف األصلِ الرقةُ       
همقولُ من األولِ"مائعٍ شيٍء اضطراب:رق رِيقَّرِ قواألنثى رقيقةٌ،ة فهو رقيقهم  اليمنِ أهلُأتاكم :"،ويف احلديث
 )٣(،" رقيـق  رجلٌ  أن أبا بكرٍ"أباها تصف-عنها رضي اُهللا-عائشةَ ،ويف حديثألني:أي)٢(،"أرق أفئدة

مـا   حىت يشف فيعرف رقيقاً الكالم ه أن جيعلَ،وحقيقتتعرض:أي)٤(،"؟ترقق ن صبوحٍأع:"،ويف املثلِلني :أي
ملا  )٥(؛ها ماٌءإىل جنبِ لكل أرضٍ:الرقةُ ومن هذا األصلِ،هبغريِ وهو يعرض شيئاً رهِظْي للرجلِ مثالً ضربي،هوراَء

  )٦( . الواسعةُ اللينةُ األرض ،والرقاقهاترابِ لنيٍفيها من  يكونُ
  

 .دق:أي)٨(،"الّلهم كَبِرت سني ورق عظْمي:" عفانَ بنِ عثمانَ ومنه حديثُ)٧(،الدقةُ–أيضاً–والرقةُ    
قْةُ):"٩(قال الراغبالر الد قَّةِ  لكنةَ  قكالدـى   تتـه فمقمباراً بعتقَّة اعَء والريوانِبِ الشباراً ملُراعاةِ  جتقالُ اع

  "،والقَسوة يضادها اجلَفوةُ حنو ثَوب رقيق وصفبق ومىت كانت يف نفْسٍ ة يف جِسم يضادها الصفاقَةُنت الدقَّكا
انٌلَفُ:الُقَي رقيبِلْالقَ ق قَفُالنٌ وبِلْي القَاس.  

___________________  
 .٣٩٦:اللُّغةمقاييس  .١
باب تفاضل أهل اإلميان فيـه  (١/٧١:صحيح مسلم ،)شعريني وأهل اليمنباب قدوم األ(٤/١٥٩٣:صحيح البخاري .٢

باب ما يستدل به على تـرجيح قـول أهـل احلجـاز     (،١/٣٨٥:سنن البيهقي الكربى،)ورجحان أهل اليمن فيه 
،فضائل الصـحابة  ٢/٢٣٥:،مسند  أمحد بن حنبل٦/١٢٢:،املعجم األوسط٣/٦٥:،اجلمع بني الصحيحني)وعملهم

 . ٢/٢٧١:،شرح مشكل اآلثار١/٥٢٦:،اإلميان البن منده٢/٨٦٢:البن حنبل
باب ما جـاء يف  ( ١٥١ /٨:سنن البيهقي الكربى،)باب أهل العلم والفضل أحق باإلمامة(١/٢٤١:صحيح البخاري .٣

  .١٨/١٠١:عالية،املطالب ال١٥/٢٩٤:،صحيح ابن حبان)تنبيه اإلمام على من يراه أهال للخالفة بعده
٤. ةاللُّغ بيذهفصل املقال يف ١/٢٥٥:،املستقصي يف أمثال العرب١/٨:،مجهرة األمثال٢/٢١:،جممع األمثال٤/١٥٧:ت،

النهاية يف غريب احلـديث  ،٢/٧٨:،الفائق٢،٢١:،األمايل يف لغة العرب٣٦١:املُفْردات،١/٧٥:شرح كتاب األمثال
 ].صبح[،]رقق:[، اللسان،التاج١/٢٤٦:،أساس البالغة٢/٢٥٣:واألثر

 .٣/٥٨:معجم البلدان ،١/٢٤٦:أساس البالغة، ٨/٢٣١:يب اللُّغةتهذ :انظر .٥
 ].رقق:[،اللسان١/٢٤١:)معجم أمساء األشياء( اللُّغةاللطائف يف  :انظر .٦
 ].رقق:[،التاج ٢/١٣٦:لب يف شرح روض الطالبأسىن املطا :انظر .٧
 ، اللسـان، ٣/٢٨٣:رر الـوجيز ،احمل٢/٢٥٢:النهاية يف غريب احلديث واألثر،١/٤١٠:البن اجلوزيغريب احلديث  .٨

 ].رقق:[التاج

 .٣٦١:املُفْردات .٩



 ١٠١

     والريف -بالفتحِ-قة١(،البيضاُء الصحيفةُ:اللُّغ(فيها، وهي ما يكتبوخصصت كان من مبا يف العرف ؛جلد  
ه،كما قالوا عن اخلبزِمحلُ ؛ليسهلَإال رقيقاً مي بذلك ألنه ال يكونُس ق الرقيقِ املنبسطقال اقاًر،ما :الرق:"املربد

يرقق من اجللود ٢".(فيه ليكتب(  
  

 :أي":)٣(أبو عبيدةَ قالَ.أي الصحيفة ،اللُّغة ما قاله أهلُ على حنوِ بالرق يف اآلية يف املقصود املُفَسرونَو        
 التـنكري "و."القيامة يوم إىل بين آدم خترج يالَّت الصحائف):"٤( يف اآلية الرقب في املُراد الفَراُءقال و،"يف ورقٍ

   )٥.("ه الناسمما يتعارفُ للتفخيمِ أو لإلشعارِ بأنه ليس
  

  ر م ح  
 رماح     ـالَىعت ـهلقَو ـيف:                        

                                ٩٤/املائدة                                                                                                                   
   

 واملـيم  الـراءُ ):"٦(فارسٍ بناقال به، للطعنِ حربةٌ هرأسيف  طويلٌ عود،املعروف الرمح:يف رمح األصلُ       
 أي ذو رامح ورجلٌ،رماح:والكثري،"وأرماح رماح واجلمع،رمح ،فالكلمةُمنها مث يصرف واحدةٌ كلمةٌ واحلاُء
  ]الطَّوِيل:[القيسِ امرئِ في الشعرِ قَولُومنه ،رمحٍ أي صاحب ،وذو رمحٍرمحٍ

  

                   لَين بهقْتفي فيبذي س الِ              وليسببن حٍ وليسمبذي ر ٧(وليس(  
  ]الطَّوِيل:[اآلخرِ وقولُ

                كَبرنالً ويةَ ال خوادها هنيصي           بعنو ماحالر ةراط٨( احلُمر بالضي(  
  

مـن  :والتشـديد  بالفتحِ ،والرماحإذا تطاعنوا بالرمحِ القوم ،وترامحه بالرمحِطعن:ه رحماًه يرحمورحم رمح:يقالُ 
مـن   ،نوعاللُّغة ما قاله أهلُ على حنوِ املُفَسرونَ،قال فيه رمحٍ مجع يف اآلية ورماح)٩(،كانت صنعته الرماحة

١٠(.األسلحة(  
________________  

 ].رقق[:التاج،العني،اللسان،١/٣٤٢:،املغرب يف ترتيب املعرب٨/٢٣٠:لُّغة،تهذيب ال٦/١٢٨:احملكم:انظر .١
 . ٢/٥١٤:صبح األعشى .٢
 .٢/٢٣٠:جماز القرآن .٣
 ].رقق:[، اللسان،التاج٨/٢٣٠:تهذيب اللُّغة:،وانظر٣/٩١:معاين القرآن .٤
 .٥/٢٤٤:،تفسري البيضاوي٨/١٤٦:تفسري أَبِي السعود:انظر .٥
 .٤٢١: اللُّغة مقاييس .٦
 .٣٣٩/ ٤:،أوضح املسالك٣٨٣/ ٣:،كتاب سيبويه]نبل[اللسان،٣٨٨/ ١٠:احملكم: القيس يف منسوب المرئالبيت  .٧
 .١/١١٤:،سر الفصاحة٤/٢٩٩:،احملرر الوجيز١/١٦٢:،مجهرة أشعار العرب١٠١:األزمنة:البيت خلداش بن زهري يف .٨
 ].رمح:[اللسان،خمتار الصحاح،التاج،املعجم الوسيط:انظر .٩

  .٢/٩٨:تفسري ابن كثري ،١/١٨٧:التسهيل لعلوم التنزيل ،١٢/٧٢:التفسري الكبري ،٣/١٨٥:املنثورالدر  :انظر .١٠



 ١٠٢

  ر م د  
 رماد   ـالَىعت هلقَو يف:                        

                                                          ١٨/إبراهيم                                                                                                                   
   

       الرميف  ادةاللُّغ : ما حقْرته النار من أَ بٍطَحغَ وه  ، هرِييدس ١(قال ابن " : (الرماد : قَدالفَ اقـ  مِح من 
حاقَرة ارِالن وما هبا ماجلَ نطَفَ رِمار ااقَقَد"جيمع، على رمد وأَ ، يف الكثرةرمدة لَـى   ،ِ ةلَّيف القع عمجي ككَذَل

ـ الر نَّأَ؛لامِعطْاِإلو افيضاَأل ريثكَ:يأَ)٢(،"ادمالر ميظع يجِوز" : عٍرز مأُ ثيدح يف رماد كَما ماد ـ كْي  رثُ
في الشعرِ  ةدرفْاملُ الِمعتاس نمو،فيالض امِعطْإِو مِرالكَ نع ةًاينك)٣(،"ادمالر ريثَكَ ادجالن لُيوِطَ:"هلُثْمو ،خِبالطَّبِ

  ]الرجز:[حٍيرطُ قَولُ
  )٤(امرهاالتاللِ داوِيةً  كَخ           اً  ادةً  حمما رمرتهادغفَ                       

  

          الرمبالفتحِ-اد-معروف حطباً الشيِء احتراقِ وهو  ما بقي بعد ما بقي ):"٥(اخلليلُقال ه،كان أو غري
وقد جعلَ،"يف املوقد أصلُ فارسٍ ابن الرماد الراُء):"٦(قالَ حيثُ من اللون قـالَ .أصـولٍ  ثالثُ والدالُ وامليم 

لونٌ:هاوأحد ي أراه،وهكذا قالَ،"من األلوانأن األصلَ الَّذ الرماد املعروف مي به اللونُمث س ألنه يشبه الرماد، 
كما شبهوا كل لون الربتقالَ يشبه ربتقايلال باللون.  

  
 أن أعمـالَ :املعـروف،واملعىن  ،الرماداللُّغة ما قاله أهلُ على حنوِ يف اآلية بالرماد في املُراد املُفَسرونَو          

 تـذهب  ـا حيـثُ   ،ال ينتفعالريحِ شديد يف يومٍ كرماد تكونُ القيامة ه يومهم وعبدوا غرين كفروا بربِالَّذي
ى كموتتالشا يذهب ويتالشيف اليومِ ى الرماد اُءقال .العاصف٧(الفَر:("لألعمالِ املثل إليهم وإمنا املثلُ أضاف، 
  ."ن كفرواالَّذي أعمالِ مثلُ:فاملعىن

___________________  
 .٩/٣٣٠:احملكم واحمليط األعظم .١
/ ٢:النهاية يف غريب احلـديث ،٤٦٨/ ٢٠:،كتب ورسائل وفتاوي ابن تيمية٤١٤/ ١:غريب احلديث البن اجلوزي .٢

 .١٤١:،صححه األلباين يف صحيح اجلامع،برقم٢٠/٤٦٨:يوجمموع الفتا ،٢٦٢
 .٤١٧/ ٣:،مواهب اجلليل٣٠٦/ ٢:األسرار،كشف ٢٦٣/ ٢:خزانة األدب وغاية األرب .٣
 ].رمد:[،اللسان٩/٣٣٠:احملكم واحمليط األعظم: البيت يف .٤
  .٣٣٤/ ٧:العني .٥
 .٤٢٢:اللُّغة مقاييس .٦
،فـتح  ١٩/٨٣:،التفسـري الكـبري  ٩/٣٥٣:،تفسـري القـرطيب  ٤/٣٥٤:زاد املسـري :،وانظـر ٢/٧٢:القرآنمعاين  .٧

  .٥/٣١١:،تفسري الثعليب٣/١٠١:القدير



 ١٠٣

   ر ي ش  

 ريشا  الَىعت هلقَو يف:                                       

                                                                                  ٢٦/األعراف                                                                                                                              
  

        يف األصلِ الريش قالَاحلالِ حسن، و والياُء الراُء):"١(فارسٍ ابناحلالِ يدل على حسنِ أصلٌ الشني 
قولُومنه ،"من خريٍ اإلنسانُ وما يكتسب بنِ اخلطابِ عمر  ِبنِ جلرير وقد جاَء اِهللا عبده من الكوفة: 

ـ )٢(،"والعصلُ الطـائش  الرائش القائم منها،اجلعبة هم كسهامِ:"فقالَ،الناسِ أخربين عن  ريشِأي ذو ال
آثـار النعمـة   :فالن مريش،أي:،وقد احتفظت العاميةُ ذا املعىن فيقالُ مثالًهه واستقامتإىل كمال إشارةً

  .ظاهرةٌ عليه
  
 )٣(،ه املعروفوريش الطائرِ ،وهو كسوةُه ريشةٌواحد ىمجعوهو اسم جنسٍ  الطائرِ ريش ومن البابِ  

  . همنافع ألنه أعظم وقد خيص باجلناحِ،عليه الريش ركبت:أي،ه ريشاُأريش السهم رشت:يقالُ
  

  ؛الطـائرِ  من ريـشِ  وهو مستعار)٤(،  خاصةً الزينة لباس:يف اآلية واملُفَسرونَ في املُراد  بالريشِ       
وه ألنه لباسهزينتوألنه رمز، للزينة خاصةً يف املالبسِ والنعمة نا احلاضرِإىل وقتللطـائرِ  الـريشِ  ،ولكون 
فيـه   فذمما ح فيكونُ، زينة ولباس، مواراة لباس ا لباسنيِأنزلن:،واملعىنللثيابِ استعري لإلنسان كالثيابِ

وعلى قولِ،ريشـاً  لباساً:أي،املوصوف ٥(األكثرين:(الريش واللباسِ اللبسِ مثلُ والرياش مبعىن واحد 
من اللباسِ وهو ما ظهر .  

____________________  
 .٤٣٣:اللُّغة مقاييس .١
 ،١/٢٣٩:االسـتيعاب  ،٢/٢٨٩:النهاية يف غريب احلديث واألثـر ،٢/٩٨:،الفائق٢/٨٦:غريب احلديث للخطايب .٢

  ].ريش:[، اللسان،التاج١/٥٨:شذرات الذهب
  .١٠٢/ ٨:،احملكم واحمليط األعظم٣٨٥/ ١:،املعجم الوسيط]ريش[،اللسان٢٨٣/ ٦:العني:انظر .٣
 ابـن  ،تفسري٩٣/ ٢:،الكشاف٤٣٤/ ٣:الدر املنثور،٤٣/ ١٤:الكبري ،التفسري٣٠/ ٢:يف علوم التنزيل التسهيل:انظر .٤

 .٩٥:،من بديع لغة التنزيل٢٣٦/ ٨:،مرقاة املفاتيح١٩٧/ ٢:فتح القدير.٨/ ٢:،تفسري النسفي١٤٥٧/ ٥ :أيب حامت
/ ١:الزاهر البن األنباري:انظر.،وعن أيب عبيدة٥٢٥/ ١:السمرقندي،تفسري ٢٨٠/ ١١:تهذيب اللُّغة:انظر:عن القتيب .٥

زاد  ،٢٢٦/ ٤:تفسـري الـثعليب  :انظر:وعن قطرب.١٧٤/ ٢:فسري السمعاين،ت٢٣/ ٣:للنحاس ،معاين القرآن٢٥١
 ،٢٥٥/ ١٢:،كتب ورسائل وفتاوي ابن تيمية يف التفسـري ١٤٨/ ٢:دقائق التفسري:وانظر كذلك.١٨٢/ ٣:املسري

  .٨٨/ ٢:،غريب القرآن البن قتيبة٢٠٢/ ١:رآنالبيان يف تفسري غريب الق



 ١٠٤

وخص البعض  ١(،الفاخرِ باللباسِ الرياش(ُرِوقد قياشاًرِ"ئ)."٢(وفيه وجهان:  
  

همأحد:هو مجع،واحدورياحٍ ريحٍ مثلُ ه ريش .  
  

  . ورياشٍ على أرياشٍ جمعوت )٣(،"اللباسِ مثلُ للجمعِ إنه اسم:والثاين
   

ـ رد لُصالَّذي ال ي يادالع اسباللِّ هو اهِسفْن ةاآلي يف وركُذْاملَ اسباللِّهر أَنَّ والَّذي يظْ       ـ اللِّ ةَج اسِب 
ى وقْالت اسِبل لِيضفْت لِيلدبِ ، رِاخالفَ ةنيالز اسبل وه وركُذْاملَ شيوالر،  ةََءوي السارِويالَّذي ا منإِ رِاخالفَ
لَعيه.  

  

  ر ي ع  
 ريع الَىعت هلقَو يف:                 ١٢٨/الشعراء                                                                                                                        

   
 اعفَتاالر:امهدحأَ:أَصالن نيوالع اُءاليو اُءالر):"٤(سرٍافَ ابناالرتفَاع والعلُو،قَالَ :عِيراَألصلُ يف ال       

لُوالعوراآلخو،:وعجفاألول"الر،:وبالكسرِ والفتحِ ه،عيضِ:الراَألر نم فَاعتاالر.ةلُ اللُّغقَالَ أَه:ـ الر يع: 
 :يقـال  ،"من األرضِ املرتفع املوضع هو يف اللُّغة:")٦(الزجاج الَقَ)٥( ديعب نو مدبالَّذي ي عفتراملُ انُكَاملَ

كأرض ها،:،أيكم ريعريعةٌ الواحدةُ)٧(كم ارتفاع،رياع لُ ومنه،واجلمعرِ قَوعالش يف ةمذي الر يصف 
  ]الطَّوِيل:[ بازياً

                    

  )٨(له يف ريشه يترقْرق ندى لي        طراق اخلَوايف واقع فوق رِيعه   
_________________  

،جممـوع  ١٠١/ ١:،ذخائر العقىب يف مناقب ذوي القـرىب ٣٨٥/ ١:،املعجم الوسيط١١١/ ١:خمتار الصحاح:انظر .١
  .٩٨:،معجم الفرائد٩٥:،من بديع لغة التنزيل٢/١٤٨:،دقائق التفسري٢٥٥/ ١٢:الفتاوى

  .٢٨١م ١:عشرفضالء البشر يف قراءات األربعة  إحتاف:انظر .٢
 .٥٦٢/ ١:التبيان يف إعراب القرآن .٣
  .٤٣٤:اللُّغةمقاييس  .٤
، ٣٧٢:املُفْـردات ، ٢٤٢/ ٢:، احملكم واحمليط األعظم]ريع[،تاج العروس]ريع[،اللسان ١١٤/ ٣:تهذيب اللُّغة:انظر .٥

،التسهيل لعلوم ١٠٩/ ٤:ر،فتح القدي٢٩٩/ ١:،طلبة الطلبة٣٨١/ ١:، التعاريف٢٠٨/ ١:يف غريب القرآن املُفْردات
 .٤٥٥:،معجم التعبريات القرآنية٥/٢٦٠٩:يف ظالل القرآن ،٨٨/ ٣:التنزيل

 . ٦/١٣٥:زاد املسري: انظر،و٤/٩٦:معاين القرآن وإعرابه .٦
 ].ريع:[،اللسان،التاج٣/٣٣٠:الكشاف ،٢٤/١٣٥:التفسري الكبري ،٣/١١٤:تهذيب اللُّغة :انظر .٧
 ،١٧٤/ ٧:، تفسري الثعليب٢٨/ ٧:،تفسري البحر احمليط]ريع[،اللسان١١/ ٩:هذيب اللُّغةت،١٠٥/ ١:البيت يف ديوانه .٨

/ ٥:،احليـوان ٣٢٦/ ٥:،أضواء البيـان ٩٣/ ١٩:الطَّبرِي تفسري،٢٨٥/ ٥:،احملرر الوجيز١٢٣/ ١٣:تفسري القرطيب
٥٨٠.  



 ١٠٥

  

كذا  ريع:فقالوا)١(،احلاصلِ واالرتفاعِ للزيادة الريع ريعتومنه اس،حواليها املرتفعة للجثوة،البئرِ ريع:قيلَ منهو    
  . هه وأولُأفضلُ كل شيٍء ريعانُ منه لكذا،ومن هذا األصلِ احلاصلُ واالرتفاع الزائد:أي،لكذا

  

 عمدة صاحب ،وقد مجع"الطريق:الريع ومن البابِ):"٣(فارسٍ ابن قالَ)٢.( الطريق:مبعىن الريع ومن البابِ    
  ]الكامل[:الشاعرِ قَولِب واستشهد،"مشرف كل طريقٍ:الريع):"٤(فقالَ واالرتفاعِ بني الطريقِ حلفاظا
  

  )٥(رِيع يلُوح كَأَنه سحلُ           يف اآللِ يرفَعها ويخفضها                     
  

     شبثوبٍ به الطريق قالَ.أبيض ٦(أبادي الفريوز":(الكَبِ:الريعوالفَ رِساملُ:حِترتفع ن اَألمـ  لِّو كُأَ،ضِر و أَ جٍفَ
ـ ترم انكَم لِّن كُي مادالو لِيِسو ماء أَهبِ ةُداحالو عِفتراملُ لِباجلَو لِبي اجلَف جِرِفَناملُ قِيرِو الطَّأَ قٍيرِطَ لِّكُ عٍف ،
  ". امِماحلَ جِربو ةعموالص رِسالكَوبِ

وللمفسرين اداملُر يبالريعِ ف يف اآلية أقوالِ على ثالثة :  
  )٧".(بكل شرف:"، قالَ عباسٍ ،عن ابنِاملرتفع أنه املكانُ : األول
  )١٠.(قتادةَو )٩(،الضحاكو)٨( يف رواية عباسٍ ابنِ عن،أنه الطريق : والثاين

  )١١(.اهدجم ،عناجلبلنيِ الفج بني : والثالث
_________________  

 .٣٧٢:املُفْردات:انظر .١
تفسري ، ٩٢ص/٥:معاين القرآن ،٤/١٠٩:فتح القدير،١٣/١٢٢:تفسري القرطيب،٩/٢٧٩٣:تفسري ابن أيب حامت :انظر .٢

 ].ريع:[،اللسان،التاج٧/٢٨:البحر احمليط
  .٤٣٤:اللُّغةمقاييس  .٣
  .١٣١/ ٢:عمدة احلفاظ .٤
/ ٢٢:التمهيد،.١٣١/ ٢:، عمدة احلفاظ]ريع[و]سحل[،تاج العروس]ريع[اللسانوهو يف ،البيت للمسيب بن علس .٥

 .١٢٢/ ١٣:القرطيبتفسري ،٣٣٠/ ٣:،الكشاف١٦/ ٣:،االستذكار١٤٠
 ].ريع:[القاموس احمليط .٦
،فـتح  ٦/١٣٥:،زاد املسـري ٣/٣٩٣:،تفسـري البغـوي  ٩/٢٧٩٣:،تفسري ابن أيب حامت٦/٣١٢:الدر املنثور:انظر .٧

 .١٩/٩٨:،عمدة القاري٧/١٧٤:ري الثعليب،تفس٤/١١٠:القدير
،روح ٩/٢٧٩٣:،تفسـري ابـن أيب حـامت   ٦/١٣٥:،زاد املسري٣/٣٩٣:،،تفسري البغوي٦/٣١٢:الدر املنثور:انظر .٨

 .١٩/٩٨:،عمدة القاري٧/١٧٤:، تفسري الثعليب١٩/١٠٩:املعاين
 .٧/١٧٤:الثعليب ، تفسري٦/١٣٥:،زاد املسري٣/٣٩٣:،تفسري البغوي٦/٣١٢:الدر املنثور:انظر .٩

 .املصادر السابقة:انظر .١٠
، تفسـري البحـر   ٧/١٧٤:، تفسري الثعليب٦/١٣٥:،زاد املسري١٩/١٠٩:روح املعاين: ،وانظر٢/٤٦٣:تفسري جماهد .١١

ـ  ٩/٢٧٩٣:،تفسري ابن أيب حامت٧/٣١:احمليط ،تغليـق  ١٩/١٠٩:،روح املعـاين ٥/٦٢٩:درر للبقـاعي ،نظـم ال
  .١٩/٩٨:، عمدة القاري٤/٢٧٢:التعليق



 ١٠٦

  

 يتنـافس  الَّذي هو رتفعامل املكانَ وألن،؛ألن عليه مجهور املفسرينواألرجح عندي هو القولُ األولُ      
 ونَنبي واانكَ مهنأَ راهوالظَّ،ضِراَأل نم عفتراملُ عيالر):"١(-رمحه اهللا-قال سيد قطب.البناِء عليه يف ناسال
ـ والت راخفَالت وه انَكَ كلذَ نم دصالقَ نَّوأَ،ةٌاملَع هنأَكَ دعب نم رِاظللن ودبي اناًينب اتعفَتراملُ قوفَ  لُاوطَ
(:مهلَ الَقَ ام اهاالجتَ ةفَرِعمو،ةاراملَ ةايدهِل انَكَ ولُو،  اًثَبع اهمس مثَ نمو،ةردقْاملَبِ   (".  

  
  ز ر ب  

 زرايب  الَىعت هلقَو يف:                        ١٦/الغاشية                                                                                                                                    

   
روب ، تكونُ من اخلشبِ وغريِه،واجلمع ز)٢(،احلضريةُ الَّتي تأوِي إليها الغنم:الزريبةُ يف األصلِ        

منسوبةً  احملربة من الثيابِ وهو نوع زربية مجع:اللُّغة والزرايب كما يف كتبِ،زربت الغنم أزربها زرباً:يقال
أيب هريرةَ  ويف حديث)٤(،إليها الغنمقيل أنه منسوب إىل الزريبة،وهي احلظريةُ الَّتي تأوِي )٣(،إىل موضعٍ
  أن النيب َلٌ":قاليو ربِللع ش نمر برة قَد اقْتبِيرلٌ للزيلُون   قيلَ،وخـدي ينةُ  قال الَّذبِيروما الز

  )٥. ( فإِذا قالُوا شرا أَو قالوا شيئاً قالُوا صدق على اُألمراِء
  
  
  
  
  
  

_________________  
  

 .٥/٢٦٠٩:يف ظالل القرآن .١
  .٤٧١:اللُّغةمقاييس :انظر .٢
  .١٣٨/ ٢:،عمدة احلفاظ١٢١/ ١:يف غريب القرآن فْرداتاملُ:انظر .٣
 .٣٧٩:املُفْردات،حاشية كتاب ]زرب:[اللسان،التاج:انظر .٤
 .امل أجد له خترجي.٢/٣٠٠:النهاية يف غريب احلديث واألثر ،٢/١٠٩:الفائق .٥
  



 ١٠٧

"شبههلونِم يف تهم بوحدة الزرايب وما كان على صبغتا وألوانِهاه،بههم أو شبالغمِن إىل الـزربِ  املنسوبة 
ـ اعرل مِنالغ م انقيادهِتشيعلى م نَوضموي لألمراِء ونَادقَنإليها يف أم ي تأوي الَّتي وهو احلظريةُ ١(،"ايه  (

  ]الرجز:[بنِ مالك كعبِقولُ ومنه 
                                    نيب بِيتبِ والكنِترالز٢(يف(  

  

    رِيا يدأ تلَعيف ف رِاحلظائ والبيبالكِأل ال وت ىواملرع.ةقال أبـو  )٣.(البسطُ:كذلك الزرايب يف اللُّغ
وذا املعىن فسـر  .مسيت بذلك ألا تشبِه تلك الثياب احملربةَ" الزرايب البسطُ واحدتها زربيةٌ ):"٤(عبيدةَ

  )٥(.املُفَسرونَ الزرايب
  

 ز م هـ ر    
  زمهريرا ـالَىعت هلقَو يف:                          

                                                              ١٣/اإلنسان                                                                                        
  :اختلف أهلُ اللُّغة والتفسريِ يف الزمهريرِ على قولنيِ 

ازمهر اليوم إذا اشتد برده،ومنه ذا املعىن في الشـعرِ قَـولُ   :ومنه قولُهم)٦(،أنه شدةُ الربد:األول     
  ]املُتقَارِب:[األعشى

  )٧(مل تر مشساً وال زمهرِيرا           من القَاصرات سجوف احلجال                  
___________________  

 ].زرب:[اللسان،التاج:انظر .١
صحايب جليل،ومن أكابر الشعراء مـن أهـل   :هو كعب بن مالك بن عمرو بن القني األنصاري السلمي اخلزرجي  .٢

 وشهد أكثر الوقائع ،مث كان من أصـحاب عثمـان،   م من شعراء النيب املدينة اشتهر باجلاهلية،وكان يف اإلسال
فلم يشهد حروبه،وعمي يف آخر وأجنده يوم الثورة،وحرض األنصار على نصرته،وملا قتل عثمان قعد عن نصرة علي 

النهاية يف غريـب احلـديث   ، ٤/١١٥:الفائق:،والبيت يف]٢٢٤:موسوعة األمساء واألعالم[هـ٥٠تويف سنة .عمره
 ].كنف[،]زرب[ :التاج اللسان،،١١/٢٦٦:الرزاق،مصنف عبد ١٦/٢٤٥:،األغاين٢/٣٠٠:األثرو

 .٢/٣٩٥:الزاهر البن األنباري،]زرب:[،اللسان١٣/١٣٧:تهذيب اللُّغة:انظر .٣
،تفسـري  ٢/٣٩٥:الزاهـر البـن األنبـاري   ،٢/٤٦٩:غريب احلديث البـن قتيبـة  :،وانظر٢/٢٩٦:جماز القرآن .٤

 . ٣٥/٤٥٥:خ مدينة دمشق،تاري٢٠/٣٤:القرطيب
 .١٩٢/ ١٧:،تفسري القرطيب٥٠٤/ ٤:،تفسري ابن كثري٧٢٢/ ٧:الدر املنثور:انظر .٥
،تفسـري غريـب مـا يف    ٢٧٨/ ٦:تهذيب اللُّغـة ،]زمهر:[العني،اللسان،خمتار الصحاح،القاموس احمليط،التاج:انظر .٦

 .١٢٠/ ٥:،شرح النووي على صحيح مسلم٣٠٠/ ١:الصحيحني البخاري ومسلم
 .١٧٢/ ١:،عيار الشعر١٠٩/ ١:،الصناعتني الكتابة والشعر]زمهر:[،التاجناللسا:يف البيت له .٧



 ١٠٨

م ال يرونَ:وعليه يكونُ املعىن يف اآليةأ حر الشمسِ يف اجلنة ١. ( الزمهريرِ وال برد(  
  

  ]الرجز:[وأنشد)١(هو القمر بلغة طي،:أنه القمر ، عن ثعلبٍ:الثاين
  

     )٢( زهر ما والزمهرير قَطَعتها                   اعتكْر قد ظَالمها ولَيلَة         
  .وال ار اليل فيه فال)٣(،قمرٍإىل  وال فيها إىل مشسٍ حتاجال ي،ضياٌء أن اجلنةَ: يف اآليةاملعىن وعليه يكونُ

  

         يكونُ خالصةُ القولِ أن الزمهرير ةيف اللُّغ  طَيء ، ويأيت مبعىن الربد مبعىن القمرِ كما هو يف هلجة
ال مشسـاً وال   أخذنا يف اإلعتبارِ املعىن األولَ للزمهريرِ تكون اآليةُ مبعىن ال يـرونَ فيهـا   ، فإذاالشديد

اوال ال يـرونَ فيهـا دفءً  :وإذا أخذنا املعىن اآلخر للزمهريرِ وهو الربد الشديد تكونُ اآليةُ مبعـىن ،قمراً
وهلذا اختار ،من الربد فنفَى الربد واحلر ونفَى القمر يف آن واحد والدفُء يأيت من الشمسِ والزمهريرِ،برداً

  .ألفاد معىن واحداً فقط ولو استعملَ القمر بدلَ الزمهريرِ،الزمهريرِ ألا جتمع بني هذينِ املعنينيِ مفردةَ
  

  : هو القولُ األولُ ، لألسبابِ التالية الَّذي أميلُ إليه من القولنيِو
  

١. طَيء ثبوت من أمساِء القمرِ كما هو يف لغة اسم ٤.(أن الزمهرير( 
 

٢. الشمس القمرِ يناسب كْري واألصيلُذشالع هباسني كما يف ،كما أن البكور،قولتعاىل_ ه _: 

                 ) وقولـه تعـاىل  )٦٢/مرمي:              
  ]٤٢/األحزاب[

___________________  
  

 ٤:،التسهيل لعلوم التنزيـل ١٣٧/ ١٩:،تفسري القرطيب٢١٣/ ٢٩:الطَّبرِِي،تفسري ٤٩٥/ ١:تنوير املقباس:انظر .١
/ ٦:،تفسـري السـمعاين  ٥٠٥/ ٣:،تفسري السمرقندي٤٢٩/ ٤:،تفسري البغوي٤٢٩/ ٣:،تفسري مقاتل١٦٨/

 .١٥٨/ ٢٩:،روح املعاين٣٤٩/ ٥:،فتح القدير١١٧
 ،٤١١/ ٥:،احملرر الـوجيز ٢١٨/ ٣٠:،التفسري الكبري١٣٨/ ١٩:،تفسري القرطيب]زمهر:[خمتار الصحاح: انظر .٢

أَبِـي  ،تفسـري  ٣٨٤/ ٨:،تفسري البحر احمليط٦٧١/ ٤:،الكشاف٣٤٩/ ٥:،فتح القدير٩٨/ ١٠:تفسري الثعليب
وع١٥٨/ ٢٩:،روح املعاين٤٣٥/ ٨:،زاد املسري٤٢٨/ ٥:،تفسري البيضاوي٧٣/ ٩:دالس. 

،احملـرر  ٢١٨/ ٣٠:،التفسـري الكـبري  ١٣٨/ ١٩:،تفسري القـرطيب ]زمهر:[خمتار الصحاح:البيت بال نسبة يف .٣
/ ٨:،تفسري البحـر احملـيط  ٦٧١/ ٤:،الكشاف٣٤٩/ ٥:،فتح القدير٩٨/ ١٠:،تفسري الثعليب٤١١/ ٥:الوجيز
 .١٥٨/ ٢٩:،روح املعاين٤٣٥/ ٨:املسري ، زاد٣٨٥

 .٣٠٤/ ٤:،تفسري النسفي٤٢٨/ ٥:، تفسري البيضاوي٢١٨/ ٣٠:التفسري الكبري: انظر .٤
 واجللـم،  الباهر،البدر،والطوس،:العرب ا نطقت الَّتي،كذلك من أمساء القمر ٣٨/ ١:اللُّغةاللطائف يف :انظر .٥

 .والساهور السمنار،،الباحور،واألبرصوالغاسق،والوباض،والزبرقان،واملنشق،والواضح،و



 ١٠٩

٣. القبائلِ يف القرآن هلجات كثرة ورود. 
 

) ١(،هاأشتد ضـوؤ و ملعت أي الكواكب زمهرتا:لعله من زهر وهو مبعىن أضاء،ومنه قولُهم .٤
وتكونُ زمهرير على .وهو للقمرِ أنسب ةفمعليل « زن«. 

  

  ز ن ج ب ل  
زجنبيالعت هلقَو يالَىف:                    ١٧/اإلنسان                                                                                                                                  

  

 يفي رِست وهو عروق،عمانَ بأرضِ العربِ بالد يف ينبتمما :")٢(هيدس كما عرفه ابن الزجنبيلُ           
 البقـلُ  كما يؤكـلُ ،طباًر يؤكلُ وليس بشجرٍ،ريب وليس منه شيٌء،الراسنِ بنبات ه شبيهونبات،األرضِ

، ،تضرِب يف األرضِ،له عروق غالظٌنبات من الفصيلة الزجنبارية:"،وعرفه املعاصرون بأنه"يابساً ويستعملُ
،كانت العرب وما زالت تستلذُه وتستطيبه يف املشروبِ لطيبِ رائحته وملا تسببه من لـذعٍ  حريفةُ الطعمِ

قال ا) ٣.(يف اللسانملسيب علسٍ بن  يصف فم الكامل:[  امرأة [  
  

  

  )٤(إذْ ذُقْته وسالَفَةَ  الْخمرِ                   وكَأَنَّ طَعم الزنجبِيلِ بِه  
  

ريقِ جارية طعم ى ميمونٌ يذكره األعشه وراويتأخت قَارِب:[و قال ابناملُت[  
  

بِيجنالز ناً منِيـ               ـكأنَّ جاًلِ خالَطَ فَاه وشياً ماوأَر٥(ر(  
  

_________________  
  

 ].زمهر:[،اللسان٢/١٢١٩،٣/١٢٨٦:مجهرة اللُّغة ،١/٤٢٧:الفائق :انظر .١
 .  ٧/٦٠٠:احملكم واحمليط األعظم .٢
 ].الزجنبيل:[املعجم الوسيط .٣
 املفضلني املقلني أحد كان،اهليج شاعر: نزار بن ربيعة من قمامة، ابن عمرو بن مالك بن علس بن املسيب هو .٤

 ديـوان ( له،فضـة  أبو وكنيته زهري، امسه: وقيل،راويته األعشى وكان ميمون،األعشى، خال وهو،اجلاهلية يف
تفسـري  ،٤٣٧/ ٨:،زاد املسـري ، ٦٧٢/ ٤:،الكشاف٤٥٠/ ١:التبصرة:والبيت يف.)٧/٢٢٥:األعالم(.)شعر

 .١٦٠/ ٢٩:روح املعاين .١١٩/ ٦:السمعاين
،احملـرر  ]زجنبـل :[،التـاج ]شور:[،اللسان٣٢٣/ ٣:غريب احلديث البن سالم: ،ويف٩٤/ ١: ديوانهالبيت يف .٥

 ، املعـرب مـن الكـالم   ٧٢/ ٤:،معجم البلدان١٤٢/ ١٩:، القرطيب٣٨٥/ ٨:،البحر احمليط٤١٢/ ٥:الوجيز
  ).أمحد شاكر(١٣٩:األعجمي على حروف املعجم



 ١١٠

عرفُوهو كما ت١(األعشابِ ه كتب:("ينبت نبات التربة عقديةٌ،حتت وهو عروق،  مثلُ عـروقِ نبـات 
وهو حار ،،وله رائحةٌ نفاذةٌ مميزةٌ طيبةٌ يعرف اولونه إما سنجايب أو أبيض مصفر،إال أنه أغلظُالسعدى،

 ،تكثـر زراعتـه  "له فوائد صحيةٌ كثريةٌ،وال يطحن إال بعد جتفيفه،وهو كَدرنات البطاطس،الذع،الطعمِ
  )٢( .بالصنيِ واهلند وباكستان وجامايكا 

  
  : نمنها قوال واملشهور ، أقوالٍ عدة وهم يف ذلك على ، يف اآلية اختلف املُفَسرونَ في املُراد بالزجنبيلِ و
  

ـ  أهـلِ  لسائرِ ومتزج صرفاً ا املقربونَ يشرب:"قال قتادةُ ، يف اجلنة لعنيٍ إنه اسم : األولُ ) ٣(،" ةاجلن
الزجنبيلُ":وقال جماهد للعنيِ اسم منها مزاج يييؤ)٤(،"األبرارِ شرابِ الَّتالـنيبِ  حديثُ هذا القولَ د  : 

"أربع عيون يف اجلنة عينان جتريان إحدامها،العرشِ من حتت:ذكر ياُهللا الَّت ا تفجرياًيواألخـرى ،فجرو :
،  سـمى سلسـبيالً  فيهـا ت  عيناً اُهللا رالَّتي ذكَ:إحدامها،العرشِ ن فوقِم نضاختان واألخريان،الزجنبيلُ

  )٥".(التسنيم:واألخرى
  

سـقون يف  أـم ي -تعاىل – وعدهم اُهللاه،تستطيب العرب ملا كانت بالزجنبيلِ  ممزوج إنه شراب : والثاين
اجلنة بزجنبيلِ املمزوجةَ الكأس ال":قال مقاتلٌ،اجلنة  شبهعباسٍ)٦(،"زجنبيلَ الدنياي كـل مـا   :"وقال ابن

  )٧" . (يف القرآن مما يف اجلنة فليس منه يف الدنيا إال االسم  -تعاىل  –ذكره اُهللا 
  
  
  
  

_______________  
  

 .٦٦:كيف تستخدمها.. النباتات واألعشاب الطبية .١
 .شفاء العليل يف عجائب الزجنبيلانصح بقراءة كتاب  .٢
 .٥/١٠٨:،تفسري ابن زمنني٤/٤٥٧:،تفسري ابن كثري١٩/١٤٢:،تفسري القرطيب٨/٤٥١:نثورالدر امل:انظر .٣
 .١٩/١٤٢:تفسري القرطيب:انظر .٤
ومل أجـد لـه   .١٩/١٢٧:،تفسري القـرطيب ٨/٣٧٥:الدر املنثور:احلديث منسوب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف  .٥

 .خترجيا
 . ٥/٣٥١:،فتح القدير٤/٤٣٠:تفسري البغوي:انظر .٦
 .٣٠/٢٢٠:،تفسري الكبري١/٧٠:أَبِي السعودتفسري :انظر .٧



 ١١١

  ز هـ ر  
 زهرة   ـالَىعت هلقَو يف:                          

                                                ١٣١/ طه                                                                                                                                     
   

بفتحِ النون -ٌ رون:بالفتحِ:الزهرةُومن هذا  )١(،  والصفاِء على احلسنِ الداللةُ"رهز"مادة يف األصلُ        
 )٢(،هاها وجتها وحسنزينت:كونالدنيا بالس وزهرةُ،املعروف النجم:وبالضم،كل نبات-وسكون الواوِ

من زهرة هوحسنِ النباتويف احلديث،":ما أَخاف كُم بعدي إِنَّ أَخوفلَيع ةِ    ما يفتحـرهعليكم من ز
  .ا وكَثْرةِ  خيرهاها وبهجتهحسنِ :أَي )٣(،"الدنيا وزِينتها

  

       رهاملضيُء ، : واَألز مستنريٍ كل شيٍءل يقالُالنري:زاهر،وأزهر املضيِء نريه،لألبيضِ:اللون الوجه ، 
ويف  احلديث":كان النيبأزهر أي)٤(،"اللون:نري واملرأةُ زهراُءاللون،ويف احلديث،":سـورةَ  علمـوا ت 

ما عمرانَ وآلِ البقرةفإ أي)٥(،"...الزهراوان:املنريتانهما زهراُء،املضيئتانفاطمةُ،ومن،واحدت ه مسيت-
 بـه العـرب   مست؛األلوان أحسن ؛لنورهما،وألنهالشمس والقمر:واألزهران،بالزهراِء –رضي اهللا عنها 

رانَ:فقالتهراً وزهراً وأزههرياً وزراً وززاه .  
__________________  

  .٤٦٣، ٤٦٢:اللُّغةمقاييس :انظر .١
  ].زهر:[،املعجم الوسيط]زهر:[،التاج]رزه:[،اللسان٧١٢/  ٢:اللُّغةمجهرة :انظر .٢
/ ٣:، مسند أمحد بـن حنبـل  ٤٤١/ ٢:، اجلمع بني الصحيحني٧٢٨/ ٢:،صحيح مسلم٥٣٢/ ٢:صحيح البخاري .٣

األحاديـث   ختـريج ،١٩٨/ ٣:،سنن البيهقي الكربى١٤٢٨/ ٣:، مشكاة املصابيح٢٩٠/ ١:،مسند الطيالسي٢١
، الزهـد  ٢٩/ ١:،اقتضاء الصراط٨٦٤/ ٢:غين عن محل األسفار،امل٣٥٨/ ١:،املراسيل أليب داؤود٢٢٠/ ٣:واآلثار

،والية اهللا والطريق ١/٨:،جممع األمثال١٦/ ١:،مجهرة األمثال٢٤١/ ١:،تسلية أهل املصائب٥٠/ ١:وصفة الزاهدين
  .٤٥٣/ ١:إليها

،مسـند  ٤٥/ ١:،سنن الدارمي٢/٣٥٠:،األحاديث املختارة١٨١٥/ ٤:،صحيح مسلم١٣٠٢/ ٣:صحيح البخاري .٤
،أطـراف الغرائـب   ١٤٥/ ٢:،الثقـات ٣٠٣/ ٣:،املعرفة والتـاريخ ٢٤٥/ ١:األحاديث الطوال ،٢٥٣/ ٢:بزارال

،غايـة السـؤال يف سـرية    ٢٨/ ١:،الشمائل الشريفة٣٦/ ١:،أخالق النيب وآدابه،الشمائل احملمدية٥٣/ ٢:واألفراد
 .٢٢٧/ ٢:،الفائق٣٨/ ١:الرسول

،املسـتدرك علـى   ٥/٣٤٨:،مسند أمحد بن حنبـل )وآل عمرانباب يف فضل سورة البقرة (٢/٥٤٣:سنن الدارمي .٥
 احلاكم رواه ،٢/٣٤٤:،شعب اإلميان٢/٨٤٦:،معارج القول٢/٤٠٨:، اإلتقان يف علوم القرآن١/٧٤٧:الصحيحني

تفسـري   :املصدر - البغوي :احملدث بريدة بن احلصيب األسلمي :الراوي:الدر السنية .مسلم شرط على صحيح وقال
  غريب :خالصة الدرجة1/64 :أو الرقم الصفحة - البغوي



 ١١٢

زينتها وحسـنها وجتـها   :في املُراد بالزهرة يف اآلية على حنو ما قاله أهل اللُّغة،أيواملُفَسرونَ        
 والباقون بسـكوا، ،واحلسن والزهري ويعقوب بفتح اهلاء)٢(ابن مسعوداملفردة قرأها و)١(.وغضارا

  )٣().بفتح اهلاء( ور )بسكون اهلاء( ومها مبعىن واحد كنهر
  

  س ح ل   
 الساحل     ـالَىعت ـهلقَو ـيف:                   

                                        ٣٩/طه                                                                                                                                       
  

         ةلِ يف اللُّغحالشيِء عن الشيِء،: أصلُ الس طقالُ)٤(كَشلَ :يحسـ أي كَ احلديد طَشـ  ه وبرده ، 
وسحلت األرضِ الرياح :كشطت هاأدمت . ام:ةحالَوالس الذهبِ من طَقَس مهاوحنوِ والفضة  كـالربادة ، 

،ملا مسحلٌ : الصوت جهريِ قيل للسانو،احلديد سحلِ صوت ؛ألنه يشبهالسحالُ:احلمارِ قيل لنهيقِ هومن
يقِ فيه من القوة يف يأيب طالبٍ ابنِ يعل ومنه قولُ ، احلمارِ الَّت ": ـون ال يزالوننطْعلِ  يف يـحسم 

 ،واجلمع سواحلُ،جانب البحرِ وشاطئُه: والساحلُ يف اللُّغة  .أم يسرعون يف الضاللة  :أي)٥(،"ضالَلة
  )٦(.به ذلك يفعلُ ألن املاَءسمي بذلك ألن املاَء يسحلُه ، وأصلُه أن يكونَ مسحوالً 

  
________________  

  
،تفسـري  ٥٠/ ٦:أَبِـي السـعود  ، تفسـري  ٩٨/ ٣:،الكشاف١١٧/ ٢٢:، التفسري الكبري٣٣/ ٢:جماز القرآن:انظر .١

/ ٢:،تفسري مقاتل بن سـليمان ٤٠/ ٢٣:دة القاري،عم١٧٢/ ٣:،ابن كثري٦١٢/ ٥:الدر املنثور،٧٨/ ٤:البيضاوي
٣٤٥. 

هو أبو عبد الرمحن اهلذيل،عبد اهللا بن مسعود بن غافل بن حبيب،صحايب،من أكابرهم،فضال وعقال،وقربا من رسول  .٢
 وهو من أهل مكة،ومن السابقني إىل اإلسالم،وأول من جهر بقراءة القرآن مبكة،وكان خادم رسـول اهللا   اهللا 

ـ ٣٢ه،ورفيقه يف حله وترحاله وغزواته، قدم املدينة يف خالفة عثمان سـنة  وصاحب سر موسـوعة األمسـاء   [هـ
 ]١١٦:واألعالم

 .٣٩٠/ ١:إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر :انظر .٣
  .٥٠٨، ٥٠٧:اللُّغةمقاييس  .٤
، ٤/١٨٠:اللُّغـة تهـذيب  ،٤٦٦، ١/٤٦٥:، غريب احلديث البـن اجلـوزي  ٢/١٣٧:غريب احلديث البن قتيبة .٥

 ].سحل:[،اللسان١/٢٨٨:،أساس البالغة٢/٣٤٨:النهاية يف غريب احلديث واألثر،٢/١٦١:الفائق
 .]سحل: [،خمتار الصحاح]سحل:[للسان،ا٥٣٤/ ١:اللُّغةمجهرة :انظر .٦

  
  



 ١١٣

ـ :،أي؛ألنه يسـحلُ املـاءَ  بل هو على بابِه:،وقيلَهم ناصب:ولكنه جاَء على حد قولهم         ه يفرقُ
برده وقشره،وقيلَ أصلُه أن يكونَ مسحوالً، :أي،أصلُه من سحلَ احلديد):"٢(قال الراغب) ١.(ويضيعه

الفاعلِ كقول وقيلَ بل :هملكن جاَء على لفظ،ناصب سحلُ املاَء،هممنه أنه ي روصأيت:ضيعفرقُه ويهي ."
ز:[قالَ الشاعرجالر[  

  

  )٣(الساحلِ بشطِّ البطِّ تبطُّح                احملاملِ على تبطَّحن اإذ                      
  

ةعلى حنوِ ما قاله أهلُ اللُّغ بالساحلِ يف اآلية اداملُر ينَ فورالبحرِ:أي،واملُفَس ٤(،شاطئ(   وهـو اجلانـب
 :أي،احلديد سحلِ من مأخوذٌ املاِء عن اخلايل اجلانب وهو هبشاطئ:يأ):"٥(قال األلوسي.اخلايل من املاِء

شيق:أي،هيسحلُ املاَء ألن مفعولٍ مبعىن فاعلٌ وهو هوقشرِ هبردهر ."  
  

  س ر د ق  

 سرادقها الَىعت هلقَو يف:                   
                                                                                                    ٢٩ /الكهف                                                                                                                                    

       السرادق أهلَ أكثرِ عند ةبشيٍء هو كل ما أحاطَ اللُّغ ومنه قيل )٦( أو خباٍء أو مضربٍ من حائط
النيب  ديثُسرادق،ومنه ح للحائط "ِلسرادق النار  ـ  أربـع ج٧(،"رٍد( واجلمـع  قـال  .سـرادقات
 علـى هيئـة   أي جمعولٌ مسردق بيت:يقالُ،"كسرمل ي حني وإن كان مذكراً مجعوه بالتاِء):"٨(سيبويه

  )٩.(كلهه مشدوداً سرادق،يكون أعاله وأسفلُ
___________________  

 . ٢/١٨٠:،عمدة احلفاظ٤٠٢:املُفْرداتانظر  .١
 .٤٠٢:املُفْردات .٢
تهـذيب  ،٣/٢٤٧:،احملكـم واحملـيط األعظـم   )]باب احلاء والطاء والباء معهمـا (بطح:[العني:البيت بال نسبة يف  .٣

ةبطح:[، اللسان،التاج٤:٢٣٠:اللُّغ.[ 
 .٢/٣٢٩:،تفسري مقاتل٦/٢٤٤:،تفسري الثعليب١/٤٠٨:،تفسري اجلاللني٣/٦٤:،الكشاف٤٠٢:املُفْردات:انظر .٤
 .١٦/١٨٨:روح املعاين .٥
، ٧/٢٥٨:،حتفـة األحـوذي  ٢/١٨٨:عمدة احلفاظ:تهذيب اللُّغة،]سردق:[العني،اللسان،التاج،املعجم الوسيط:انظر .٦

 .٤٠٤:يف الفروق اللُّغة، فرائد ١٠/٣٤٦:مرقاة املفاتيح
غريـب احلـديث    النهايـة يف ،١/١٣٢:،يقظة أويل االعتبار١٠/٣٩٤:،تفسري القرطيب٣/٢٩:مسند أمحد بن حنبل .٧

 .٤٦٧٥:،ضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع،برقم١/٦٣:،التخويف من النار١٩/٣٩:،عمدة القاري٤/١٥٣:واألثر
 ]. سردق:[،اللسان،التاج١٠/١٥٧:احملكم واحمليط األعظم:،وانظر٣/٦١٥:الكتاب .٨
 ].سردق:[اللسان:انظر .٩
 



 ١١٤

 الفيلة أرجلِ حتت املنذرِ بنِ النعمان العربِ مللك كسرى قتلَ يذكر جندلٍ بنِ سالمةَ ومنه في الشعرِ قَولُ
  ]الطَّوِيل:[

  

  )١(الفُيول بعد بيت مسردق صدور    هو املدخلُ النعمانَ بيتاً سماؤه    
  

إليـه   كما أشارت مما يدل على أنه فارسي معرب اللُّغةيف  ليس له أصلٌ والسرادق ، له سرادق يعين بيتاً
٢(.  ملعربِا كتب( قال عنه الراغب )العربِ ليس يف كالمِ:" )٣ اسم ثالثُ مفرده ألف وبعده حرفان " .   

  

  :،وهم يف ذلك على قولنيِهلكنهم خمتلفون يف ماهيت،اللُّغة متفقون مع أهلِ واملُفَسرونَ يف معىن السرادقِ
  

 لسـرادق النـارِ  ":ه،وتكملتالسابق احلديثُالقولَ هذا  يؤيد)٤(،عباسٍ ،قاله ابنمن نارٍ حائطٌأنه :األول
  ."سنةً أربعني منها مسريةُ كل جدارٍ جدر كثف أربعةُ

  

يف -تعـاىل –ه اُهللالَّذي ذكر شعبٍ وهو الظل ذو ثالث)٥(،القيامة يوم بالكفارِ حييطُ أنه دخانٌ:والثاين
   :قوله          ] هيأنا للكـافرين بـاهللاِ  :أي:واملعىن].٣٠/ املرسالت 

أحاطَ ه ناراً حاميةً شديدةًورسول م سورها يف أملَ ،والاهلربِ إىل سيبلَ فال"،باملعصمِ السوارِ كإِحاطة 
النجاة وال، واإلفالت يف مطمع منفذ فيه يكونَ ،أونسمةٌ منه هبت ٦".(استرواح(  

______________________  
 أهـل  من،الفرسان جاهلي،من شاعر:مالك التميمي،أبو سعد بن كعب بين عمرو،من عبد بن جندل بن سالمههو  .١

 األصـمعي،  رواه صغري، شعر ديوان له،اخليل وصاف من وهو،املتلمس طبقة يف يعد،وجودة حكمة شعره يف،احلجاز
البيـت  و،)٣/١٠٦:األعـالم (.كلثوم بن لعمرو تهمعاصر يذكرون أم مع) قدمي جاهلي( أنه على املؤرخني وأكثر

،تفسـري  ١٥/٢٣٨:الطَّبـرِي تفسـري   ،]سـردق :[، اللسان،التاج)حنور الفيول(٦/٦١١:احملكم واحمليط األعظم:يف
 ،١/٦٥٠:املعـارف :،ولألعشى يف)صدور الفيول(٣/٢٦٨:،أضواء البيان٣/٥١٣:،احملرر الوجيز١٠/٣٩٣:القرطيب

ةاللُّغ بيذه٤٦:،املفصل يف األلفاظ الفارسية املعربة)حنور الفيول(٣/٢٠٦:،البدء والتاريخ٩/٢٩٣:ت. 
 .٧٥٢:ص .سنتناول املفردة يف فصل مقبل مبشيئة اهللا .٢
 .٤٠٧، ٤٠٦:املُفْردات .٣
 :،زاد املسـري ٢/٣٧٩:،تفسري الثعـاليب ٣/٥١٣:،احملرر الوجيز٦/١٦٧:،تفسري الثعليب٣/١٦٠:تفسري البغوي:انظر .٤

،يقظة أويل ١/٦٣:ر،التخويف من النا١٩/٣٩:،عمدة القاري٣/٢٦٨:،أضواء البيان٢٧/١٤٣:اين،روح املع٥/١٣٤
 .١/٧٧:االعتبار

،زاد ٢/٣٧٩:،تفسـري الثعـاليب  ٣/٥١٣:،احملـرر الـوجيز  ٦/١٦٧:،تفسري الـثعليب ٣/١٦٠:تفسري البغوي: انظر .٥
 .٣/٢٦٨:، أضواء البيان٥/١٣٤:املسري

  .٤/٢٦٩:يف ظالل القرآن .٦



 ١١٥

  س هـ ل   
  سهوهلا    ـالَىعت ـهلقَو ـيف:                  

                       ٧٤/األعراف                                             
  

 األمـر  لَ،وسـه اخللقِ أي لـني   اخللقِ سهلُ رجلٌ:يقال)١(،اخلشونة وقلةُ اللني:يف األصلِ السهلُ      
 ه سهالًه وجعلَيسر:أي،عليك اُهللا سهلَ:،ويف الدعاِءسهالً لَهه وجعيسر:أي،،وسهله اُهللافهو سهلٌ سهولةً

  ] البسيط:[يصف سحاباً اجلعدي نابغةال لُوقومنه في الشعرِ بِهذَا املَعنى أي ليناً،
  

  )٢(حتى إذا هبطَ اَألفْالَج وانقَطَعت         عنه اجلَنوب وحلَّ الْغائطَ السهِالَ                
  

 ميتس ؛الناعمة الرمالِ ،ذاتللشاطئ ااورةُ وهو تلك األرض)٣(،احلَزن نقيض من األرضِ والسهلُ   
 ،دخلـوا يف السـهلِ  :أي،القـوم  أسهلَ:،يقالُسهولٌ ها،واجلمعأجزاؤ وسهلةٌ،هارمالُ ا ناعمةٌبذلك أل

كأجندوا دخلوا يف النجدـهِلُ  :"اجلمارِ رميِ ،ويف حديثسمالِ فيالش ذُ ذاتيأْخ ثُمقْبِلَ   وـتسم قُـومي
  . إىل السهلِ لي منسوبسه ورجلٌ،  إىل بطنِ الوادي أنه يصري أراد) ٤("الْقبلَة

  

الَّتي بنوها  القصورِ أن أجزاَء:يف اآلية ،واملراداللُّغة ما قاله أهلُ على حنوِ واملُفَسرونَ يف معىن السهلِ       
وهم مـن  ، وصاحلٍ مثود يف قصة وردت واآليةُ،روآج  نٍبِولَ من طنيٍ اللينة األرضِ من أجزاِء متخذةٌ

 بـن قالَ عبـد اِهللا  .يف الشتاِء البيوت وينحتون هلم من اجلبالِ،الصيف يف فصلِ ن هلم القصوركانوا يبنو
  )٥(."للشتاِء ونقبوا يف اجلبالِ للصيف األرضِ يف سهولِ اختذوا القصور:" عباسٍ

___________________  
  .٤٩٥:اللُّغةمقاييس :انظر .١
الشاعر وامسه قيس بن عبد اهللا بن عمرو بن عدس بن ربيعة بن جعدة بن كعب  عامريال النابغة اجلعديأبو ليلى هو  .٢

ألنه أقام ثالثني سنة ال يقـول  "النابغة"ومسي .بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ،صحايب،من املعمرين اشتهر يف اجلاهلية 
ودعـا   أنشدت رسول اهللا  الشعر مث نبغ فقاله،كان ممن هجر األصنام ،وى عن اخلمر،قبل ظهور اإلسالم، قال

] ٢/٧٠:موسوعة األمسـاء واألعـالم  [هـ٥٠مث سكن الكوفة ومات ا سنة له،أدرك صفني وشهدها مع علي 
 ].سهل:[، اللسان،التاج٤/٢١٨:احملكم واحمليط األعظم:والبيت يف

 ].سهل:[،اللسان٤/٢١٨:احملكم واحمليط األعظم :انظر .٣
سـنن   ،)العقبة ومل يقف قاله بن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب  باب من رمى مجرة (٢/٦٢٣:صحيح البخاري .٤

،اجلمـع بـني   )باب الرجوع إىل مىن أيام التشريق والرمي ا كل يوم إذا زالت الشـمس (٥/١٤٨:البيهقي الكربى
، ١/٣٦٣:،سالح املؤمن يف الـدعاء ١/٢١٤:،حجة الوداع١/٤٠٨:،اإلملام٣/٧٧:،نصب الراية٢/٢٧٢:الصحيحني

 ].سهل:[لتاجاللسان،ا
  .٩٤/ ١:،التبصرة٢٢٥/ ٣:زاد املسري:انظر .٥



 ١١٦

  س و ح  
  ساحتهم الَىعت هلقَو يف:                 

                                                                                ١٧٧/الصافات                                                                                                                                
  

 السـني ":)٢(فارسٍ ابن قالَ.اهفناؤ الدارٍ ساحةُومنه )١(،الواسع أو الفضاُء الواسع املكانُ:الساحةُ       
يف  ،والساحةُ"الدارِ ساحةُ:يقالُ،واحدةٌ كلمةُ واحلاُء والواوةالفضاُء:اللُّغ ؛املنازلِ بنيس ألنـه   مي بـذلك
ـ و،وبدن بدنـة  مثـلُ   سـوح  واجلمع)٣(،والبناِء واجلهة على الناحية طلقوي،واسع مكانٌ قَـولُ   همن

  ]البسيط:[الشاعرِ
  

  )٤( السوح واغربت ا يسرحوه أو        نعماً يسرحوا ال أنْ سيان وكانَ               
  

  . ها سوحيةٌوتصغري ،مثلُ ساعة وساعات  ساحاتكذلك تجمع على 
  

 م، نزلَ:واملعىنهم،بفنائ:أي،اللُّغة ما قاله أهلُ على حنوِ يف اآلية بالساحة املراد املعىن يف املُفَسرونَو       
 )٥(".عن القومِ الساحة ي بذكرِكتفَت العرب:"قولُه  الفَراِء ،ونقلَ عنبه نزلَ:أي،فالن بساحة لَزن:يقالُ

 قـال ،و"همودمارِ همبإهالك يومهم، اليوم ذلك فبئس ، هممحلتبِ العذاب نزلَ فإذا):"٦(كثريٍ قال ابنو
يدالس : "           يعين :٧(."بدارهم(  

_______________  
  

  ].ساح:[،املعجم الوسيط١/٣٩٣:عاريف،الت٤٣١:املُفْردات:انظر .١
   .٤٩٦:اللُّغةمقاييس  .٢
 ،]سـوح :[،املعجـم الوسـيط  ]سـوح :[،اللسـان ١٠٣/ ٤:واحمليط األعظم،احملكم ١١٣/ ٥:تهذيب اللُّغة:انظر .٣

  ]وحس:[التاج
،وبـال  ]سـي [،التاجك١/٨٠:،الفصول املفيدة يف الواو املزيدة١/٣١٢:أساس البالغة:البيت منسوب أليب ذؤيب يف .٤

 .٢٣/١٥٧:،روح املعاين٧/٣٥٤:،تفسري البحر احمليط١/٣٤٩:،اخلصائص٥/١٣٤:،خزانة األدب:نسبة يف
 .٩٤/ ٧:زاد املسري.٥٩٧/ ١:،تفسري اجلاللني٤٦/ ٤:تفسري البغوي:انظر .٥
 .٤/٢٥:تفسري ابن كثري .٦
  .٧/١٣٩:الدر املنثور،٤/٢٦:،تفسري ابن كثري١٥/١٤٠:،تفسري القرطيب٢٣/١١٦:الطَّبرِيتفسري :انظر .٧

  



 ١١٧

  س و ط   
  سوط الَىعت هلقَو يف:               ١٣/الفجر                                                                                                                               

   

ه ضعب تطْلَخإِذَا  ِءيالشبِ َءيالش تطْس:الُقَي)١(خلْطُ الشيِء بعضه بِبعضٍ،:اللُّغة يف طوالس لُصأَ      
ـ أَل-هو خشبةٌ يحرك بِها ما في القدرِ،ليختلطَ بعضه بِبعضٍو-بِهذَا االسمِ اطُوسامل سمي هنم،وضٍعببِ نه 
يأَ:همقولُ-أيضاً–،ومنههبِ طُلَخمالُوهوِم سةٌطَي بينم أَهي مخ٢(،ةٌطَلَت(وسأُ انٌلَفُ طَومورأَ،هي:طَلَخاه، و هنم

  ]الطَّوِيل[:قَولُ الشاعرِعنى في الشعرِ بِهذَا املَ
  

)               ٣(تسويطها بِمعانفلست علَى                    فُسطها ذَميم الرأي غري موفَّقٍ                 

  ]البسيط[:زهريٍ بنِ كعبِول
  )٤(جع وولْع وإخالَف وتبديلُفَ                   لكنها خلَّةٌ  قد سيطَ من دمها                  

  

  ]الطَّوِِيل[:أيب ربيعةَ بنِ عمرلو
  

  )٥(فَقَد سيطَ من لَحمي هواك ومن دمي              هنيئاً لكم قتلي وصفو موديت               
  

 رفَضي ،يف ثوبٍ وثيابٍ كأثوابٍ اطٌوسي سواطٌأه ومجع ، به دجلَوي برض،وهو ما يمعروف:اللُّغةيف  والسوطُ
أو غريِ من اجللودها وياقَعبه ، ب شد ماأ أنه ومعروف عذَيب ـه إذا  ه إال القتلُبه وليس بعدبذلك؛ ألن يمس،

 لضربملا كان او) ٧(،"بعضها ببعض الطاقات لكونه خملوطَ"أو)٦(،سيطَ به إنسانٌ أو دابةٌ  خلطَ الدم باللّحمِ
  ]الطَّوِيل[ :في الشعرِ قَولُ الشاعرِ ه ومثلُ ، الكرميِ يف القرآن به ه عربمن غريِ به أشد أملاً

  

                ألَم رأنَّ ت ظْأَ اللَّههر دينه             وبص الكُفَّارِ ىلَع طَسو ٨(ابِذَع(  
__________________  

 .٤٢٣:،أمثال القرآن٤٩٧:اللُّغة مقاييس:انظر .١
  .٨/٤٦٢:تفسري البحر احمليط،٢٠/٤٩:تفسري القرطيب،١/٣٥٤:إصالح املنطق، ١٣/١٩:تهذيب اللُّغة:انظر .٢
/ ٢٠:القـرطيب  ،تفسـري ١/٣١٣:،أساس البالغـة ]سوط:[تاجال،،اللسان،١٩/ ١٣:تهذيب اللُّغة:يف بال عزوالبيت  .٣

  .٤٣٦/ ٥:،فتح القدير٤٩
،معجـم  ٦١٨/ ٢:،تاريخ اإلسالم٢٣٦/ ١:،مجهرة أشعار العرب٣٣٢/ ١١:،خزانة األدب٤٦/ ١:بيت يف ديوانهال .٤

  . ٢٦٦/ ٢:،االكتفاء مبا تضمنه من مغازي رسول اهللا١٦٨/ ١:األفعال
 .٣١٣/ ١:،أساس البالغة٣٣٨/ ٢٠:،األغاين٤٤٠/ ١:البيت يف ديوانه .٥
 .٤٢٣:،أمثال القرآن]طسو:[،اللسان١٣/١٩:تهذيب اللُّغة :انظر .٦
  .٣٠/١٢٥:روح املعاين،٥/٤٨٨:تفسري البيضاوي ،٤٣٤:املُفْردات .٧
  .٢٠٠/ ١٠، ٨٩/ ٧:،تفسري الثعليب٤٣٦/ ٥:،فتح القدير٤٩/ ٢٠:تفسري القرطيب:البيت بال نسبة يف .٨



 ١١٨

بالسوط اداملُر ينَ فورواملُفَس يف اآلية أقوالٍ على عدة:  
  

من  لكل نوعٍ ى ذلكفجر العذابِ هم غايةُغايته ألنه عند يدرك ال الَّذي الشديد العذابِعن  كنايةٌ إنه: األول
 السـوطُ ):"٢(يالزخمشرِ وعند،الصب ناسبه يه غريماال يقتض ي من التكرارِضيقت وألن السوطَ)١(،العذابِ
إىل  إذا قيس سوطكال ما أعد هلم يف اآلخرة إىل بالقياسِ العظيمِ م يف الدنيا من العذابِ هإىل أن ما أحلَ إشارةٌ
 ،  العـذاب  من أنـواعِ  لكل نوعٍ ها العربتقولُ وهي كلمةٌ :"قولَه الفَراِءالقرطيب عن  نقَلَو،"به عذبما ي سائرِ

  )٣(."العذابِ هم غايةُفيه عند كان إذْ؛ى لكل عذابٍعذبون به،فجرهم الَّذي يهو عذاب السوطَأن  ذلك وأصلُ
  

 ، عذابٍ نصيب:أي:عذابٍ طَوس:وقيلَ،والدم اللحم خيالطُ عذاب:املعىن،وهاإىل أصل راجعةٌ أن الكلمةَ:الثاينو
ـ  وإما ألن يسرياً،إما للتعظيمِ-هنا-هوتنكري)٥(،عذابٍ قطعةَ:عذابٍ سوطَ:وقيلَ )٤( ـ أْتسي همن عذابِ هم لُص

ويههذا ت):"٧(-رمحه اُهللا-سيد قطب قالَ)٦.(همكُلعبري يالعذابِ عِذْلَبِ يوح ـ  حني كَذْيالسوطُ رفَبِ،وـ ي ضه 
غَورِمه حني كَذْيالصب ر " .  
  

 ،،وضربات الصـيحة والرجفـة والصـاعقة   العاتية الصرصرِ الرياحِ به ضرباتش-عز وجل-أن اَهللا ونالحظُ"
وضربات أمواج املياه املنصبة بعد كاجلبالِ ائمةًق أن كانتبضربات، السياط دونَ متالحـقٍ  ،بتتـابعٍ املتواليات 

 اجلـزءُ  ى وجاَءاختفَ همنه وظيفت ،كلما أدى جزٌء متتابعة ذو أجزاَء واحد حىت كأا سوطٌ ، زمين بينها فاصلٍ
باملفرد،دونَ لفـظ  )سوط(لفظ إىل استعمالِ-ىفيما أر-الَّذي دعاوهو  ، جداً وهذا معىن دقيق ، هوراَء الَّذي

)ويف استعمالِ...باجلمعِ )سياط كلمة بالغةُ يف التعبريِ دقةٌ-هنا-السوط الغاية يف الداللة يف فعـالً  على ما وقع،
٨(."اإلعجازِ غاية(  

____________________  
  .٤٨٤/ ٤:،تفسري البغوي١٥٥/ ٩:أَبِي السعود،تفسري ٤٩/ ٢٠:تفسري القرطيب:انظر .١
/ ٥:،فـتح القـدير  ١٥٣/ ٣١:،التفسـري الكـبري  ١٩٧/ ٤:التسهيل لعلوم التنزيل:،وانظر٧٥٢-٧٥١/ ٤:لكشافا .٢

  .٨٤/ ١:،كشف األسرار٤٦٥/ ٨:،البحر احمليط٤٣٦
/ ١٩:،عمـدة القـاري  ٧٠٢/ ٨:،فتح البـاري ١٨٨٧/ ٤:،صحيح البخاري٤٣٦/ ٥:فتح القدير:،وانظر٤٩/ ٢٠ .٣

  ].سوط[،واللسان والتاج٢٩٠
 ،خمتار الصـحاح  ،١٢٥ /٣:روح املعاين ،٤٣٦/ ٥:، فتح القدير٤٩/ ٢٠:تفسري القرطيب.٤٣٤:اللُّغةمقاييس  :انظر .٤

  ].سوط:[التاج،اللسان
  .٥٧٥/ ١:ياقوتة الصراط:انظر .٥
 .٢١/ ١:التبيان يف أقسام القرآن:انظر .٦
 .        ٦/٣٩٠٤:يف ظالل القرآن .٧
  .٤٢٣:أمثال القرآن .٨

  



 ١١٩

  س ي ب  
  سائبة هلقَو يـالَى  فعت:                      

                   ١٠٣/املائدة                                                                                   
  

       األصلُ يف مادة"بيوذهابِ الشيِء على استمرارِ الداللةُ"سه١(فارسٍ ،قال ابن":(أصلٌ والباُء والياُء السني 
 من ساب فاعلٍ اسم السائبا،وهكَتر الدابةَ جمراه،وسيب:املاِء بي،من ذلك س"هوذهابِ شيٍء يدل على استمرارِ

 بكَر،فال تهحنوِو لنذرٍ؛همآلهلت كرتت  يف اجلاهلية الناقةُ:يف اللُّغة،وهي ها السائبةُ،ومنإمساك بعد هقَلَطْإذا أَ الشيَء
وال يحعليها وال ترد عن ماٍء لُم هي الناقةُ:قيلَوى،وال مرع يالَّت تنتهي الناقةُ ،وقيلَأبطنٍ مخسةَ ج ييقولُ الَّت 
هاصاحب:ي أو من سفرِ ساملاً إن رجعتشفيت ي فناقيت هذه سائبةٌمن مرض مث يسيبفال تشاُء حيثُ ها تذهب،
ا وال ترد عن  ينتفعٍحوض ٢(،والعلف(ُوأصله للعبد يعتق عليه واليةٌ ليس ألحد.)٣(  

  

  :أقوالٍ عدةعلى  يف اآلية بالسائبة في املُراد املُفَسرونَو
  

وال  وال جيزون منـها وبـراً   وال حيلبون هلا لبناً ال يركبون هلا ظهراً لآلهلة نعامِمن األ تسيب الَّتيأا :أحدها"
  . عباسٍ عن ابنِ أيب طلحةَ رواه ابن حيملون عليها شيئاً

  

ـ  همن ألبانِ السبيلِ فيطعمون ابن اآلهلة ي به خزنةَفيأت ه ما شاَءمن مال كان يسيب أن الرجلَ:والثاين وحلومإال  ه
: وقال عباسٍ عن ابنِ رواه أبو صاحلٍ ، والنساُء فيه الرجالُ فيشترك منه إال أن ميوت فال يطعمون شيئاً اَءالنس

منـها   فان مات منها إال رجلٌ فال يشرب اآلهلة ويتركوا عند والغنم هم اإلبلَكانوا يهدون آلهلت):٤(الشعيب 
  . والنساُء الرجالُ هلَكَأَ شيٌء

  

ا إال هنبلَ برشومل ي ومل جيز هلا وبر فلم تركب سيبت كلهن إناثٌ نٍطُبأَ عشرةَ إذا ولدت أا الناقةُ  : والثالثُ
ضيف أو ولدها حىت متوت لَكَأَ فاذا ماتتوالنساُء ا الرجالُه .  

_______________  
 .٤٩٩:اللُّغةمقاييس  .١
النهاية يف غريـب احلـديث    ،٢/٢٣٢:مشارق األنوار ،٤/٣٣:حمليطتفسري البحر ا ،١٢/٩١:التفسري الكبري :انظر .٢

 ].سيب:[،اللسان٢/٤٣١:واألثر
 .٢/٢٢٢:أحكام القرآن البن العريب:انظر .٣
راويـة مـن التابعني،يضـرب املثـل     :الشعيب هو أبو عمرو الشعيب احلمريي،عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبـار  .٤

مسريه ورسـوله إىل ملـك الروم،وهـو مـن رجـال احلـديث       حبفظه،اتصل بعبد امللك بن مروان،فكان ندميه و
ـ ١٠٣الثقات،استقصاه عمر بن عبد العزيز،وكان فقيها شاعرا،ولد ونشأ ومات فجأة بالكوفة سنة  موسـوعة  [هـ

  ]٢/٦٥:األمساء واألعالم



 ١٢٠

والرابع  :ا البعريأ بِ يسيبنزلَأو بلغه م من مرضٍ-تعاىل-إن سلمه اُهللا على الرجلِ يكونُ رٍذْنأن يفعلَ ه 
قتيبةَ ذلك قاله ابن.اججكان الرجلُ:قال الز ناقيت سائبةٌ من هذا قالَ لشيٍء إذا نذر فكانت يف  كالبحرية

ا أن ال ينتفع،ومن ماٍء ال متنع ١". (ىومرع(  
  

 السـوائب  من سيب أولَ،وقد كان ها اُهللاهم فحللَى أنفِسحرموا علَي ةييف اجلاهل العرب وقد كانَ     
ا عمرولُ بنحعن النيب ي ويف احلديث، قال":رأيت عمرو عامرٍ بن اخلزاعي يجر قصبكـان   يف النارِ ه
الَّذين كفروا يفترونَ علَى اِهللا الكذب فيكذبونَ عليه بتحـرميهم  إن :واملعىن)٢(،"السوائب من سيب أولَ

 )٣(من أنفِسهم، ترونَ على اِهللا الكذب هم الَّذين اخترعوا حترمي تلك األشياِءما مل حيرمِ اُهللا،بل الَّذين يف
 مبعىن مرضية راضية كما قيلَ يف عيشة السائبة املسيبةُ بلفظ ٤.(وجاءت(  

  
  ش ح م  

  شحومها   ـالَىعت ـهلقَو يف:                     

                            ١٤٦/األنعام                                                                                                                                
  

        الشحم ةيف اللُّغ:الشحم املعروف.٥(فار سٍ قال ابن(:"واحلاُء الشني على جنسٍ يدلُّ أصلٌ وامليم 
 اُهللا ملا حـرم  اليهود اُهللا قاتلَ":قالَ عن النيب  يف احلديث،و"وهو معروف ،من ذلك الشحممن اللحمِ

٦(."وهاها مجلوه مث باعوه فأكلُعليهم شحوم(  
_______________  

 .٤٣٨، ٢/٤٣٧:زاد املسري .١
 :صـحيح البخـاري  ،)وصـيلة وال حـام    باب ما جعل اهللا من حبرية وال سائبة وال(٤/١٦٩٠:صحيح البخاري .٢

سـنن   ،)باب النار يدخلها اجلبارون واجلنة يدخلها الضعفاء(٤/٢١٨٦:صحيح مسلم ،)باب قصة خزاعة(٣/١٢٩٧
،مسـند أمحـد بـن    ٣/١٨:،اجلمع بني الصـحيحني )باب ما حرم املشركون على أنفسهم(١٠/٩:البيهقي الكربى

 .٣/٣٣١:،كشف املشكل٤/٢٠٦:،تغليق التعليق٦٩:صنام، كتاب األ٣/٢١١:الدر املنثور،٢/٢٧٥:حنبل
 .١/١٩٠:التسهيل لعلوم التنزيل :انظر .٣
 .٧/٨٨:تفسري الطَّبرِي :انظر .٤
  .٥٥١:اللُّغةمقاييس  .٥
علـيهم   حرمنـا ن هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقـر والغـنم   الَّذيوعلى باب  (١٦٩٥/ ٤:صحيح البخاري .٦

باب (٣/٢٧٩:، سنن أيب داود)رمي بيع اخلمر وامليتة واخلنزير واألصنام باب حت(٣/١٢٠٧:صحيح مسلم ،)شحومهما
 .٣/٥:،سبل السالم٣٧٨/ ٣:الدر املنثور،٢٧٩/ ٢:األوسط،٢/٣٢٤:اجلمع بني الصحيحني ،)يف مثن اخلمر وامليتة
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 يف جسمِ ملوجودةُا البيضاُء الدهنيةُ املادةُ:وهي شحمة مجع و احليوان اإلنسان من جسمِ الشحمو        
احليوان واإلنسانرجلٌ:تقولُ ،والعرب ثُكَ:شحيمعلى بدنِ ره ورجلٌالشحم، محش:ـ م حللشـحمِ  ب، 
وشاحم:طْيعم غريه ١( . الشحم(  

  
 الشـحوم -هنـا -،واملراداملعروف الشحم،اللُّغة ما قاله أهلُ على حنوِ باملفردة في املُراد املُفَسرونَو       

يالَّت حرما اُهللاه والغنمِ من البقرِ على اليهود قال أكثر هي:املفسرين خاصةً الثروبِ شحوموهي الشحوم، 
 البقـرِ  حرمنا عليهم شحوم:واملعىن)٢(،واألمعاِء ى والكرشِلَالكُ من شحومِ اجلوف من شحومِ اخلالصةُ
  )٣(.هامن بالظهرِ إال ما علق والغنمِ

  
  ش ر ط  
  أشراطها    ـالَىعت ـهلقَو ـيف:                      

                                                       ١٨/حممد                                                                                                                                                                                 

  
 علـى علـمٍ   يـدلُّ  أصلٌ والطاُء والراُء الشني):"٤(فارسٍ ابن ،قالَالعالمةُ:يف اللُّغة الشرط أصلُ         
وعالمة"طٌ:،الواحدروش،اجلمع:أشراطُ:،يقالُراطٌأش أي،الساعة:العالمةُ:واالشتراطُها،عالمات يها جيعلُ الَّت
الناس من إن:"بينهم،ويف احلديث أشراط أن الساعة يفَرع العلم ثُكْويا:أي)٥..".(اجلهلُ رعالما.  

  
  

_____________  
  

 ،٤/١١٧:تهذيب اللُّغة :انظر .١
 .٧١/ ٢:الكشاف.٥١٠/ ٢:،معاين القرآن١٤٢: ٣:،زاد املسري٧٤/ ٨:الطَّبرِيتفسري :انظر .٢
 ،٨/٧٥:تفسـري الطَّبـرِي  ،٢/١٣٩:تفسـري البغـوي  ،٢/١٨٦:تفسري ابن كـثري ،١٣/١٨٣:التفسري الكبري :انظر .٣

 .٩/٢٢٨:املبدع
  .٤٥٠:اللُّغةمقاييس  .٤
 ).م وقبضهلباب رفع الع(٤/٢٠٥٦:،صحيح مسلم)باب قل الرجال ويكثر النساء(٥/٢٠٠٥:صحيح البخاري .٥
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ومنه سمذا االسمِ ي ُطرهلم زِ ؛ألنَّالشاًي ييف الشعرِ ومنه هم،غريِ به دونَ ونَفُرِع ـ  مبعىن العالمـة ولُ قَ
  ]الطَّوِيل:[الشاعرِ

  

  )١(فَقَد جعلَت أَشراط أَوله تبدو           فَإِنْ كُنت قَد أَزمعت بِالصرمِ بيننا             
  

 عليه،الواحـد  احلكـمِ  لترتبِ بينهم،وألنه عالمةٌ جيعلها الناس طُ،ألنه عالمةٌرالش هذا األصلِ ومن      
  )٢( . " عٍيبِ يف انطَرا شلَ:"،ومنه يف احلديثشروطٌ واجلمع شرطٌ

  
        شرط مجع وأشراطٌ يف اآلية ـةاملفسرينِ على حنوِ ما قاله أهلُ اللُّغ ا عند هـا  :أي،،واملرادعالمات

 أنـا والسـاعةُ   ثـت بع:"قـالَ  ألنه )٤(؛ نا سيد مبعثُ،واملراد الساعة:أي)٣(الدالةُ على قربِها،
  : -تعاىل–وهذا كقوله)٥(،"كهاتنيِ          ]جـل   -،وقولـه ]١/القمر

  :-شأنه                ]حتمـلُ ].١/األنبياءأن -أيضـاً –وي

 الساعة األولَىما يعترِ"تكونَ أمارات النفخة ي العاملَ من االضطرابِ عند، وانتـهاِء  إيذاناً ببـدِء خرابِه،
هها،كتشققِ السماِءأجلها،ومورِ األجرامِ واحناللِ مادت٦".  (،وانتشارِ كواكبِها،وتزلزلِ األرضِ ومتدد(  

  
_________________  

، ٨/٧١:،تفسـري البحـر احملـيط   ١٦/٢٤٠:،تفسـري القـرطيب  ١٢/٣٧٤:األغاين:البيت منسوب أليب األسود يف .١
 .٢٦/٥٢:،روح املعاين٥/٣٥:،فتح القدير٤/٢٤١:، تفسري ابن زمنني٤/٣٢٦:الكشاف

،صـحيح ابـن   )ذكر االختالف على علي يف املكاتـب يـؤدي بعـض كتابتـه    (٣/١٩٧:سنن النسائي الكربى .٢
لبـاين يف صـحيح   ،صححه األ١/٢٧١:،موارد الضمآن٤/١٩:،نصب الراية٣/١٧:،تلخيص احلبري١٠/١٦١:حبان
 .٧٦٤٤:اجلامع

/ ٥:،تفسـري البيضـاوي  ٩٧/ ٨:أَبِي السـعود ،تفسري ٥٣/ ٢٨:،التفسري الكبري٤٨/ ٤:التسهيل لعلوم التنزيل:انظر .٣
/ ١٦:،تفسـري القـرطيب  ٥٣/ ٢٦:الطَّبـرِِي ،تفسـري  ٢٨٦/ ٣:،تفسري السمرقندي٦٧٥/ ١:،تفسري اجلاللني١٩٣
، تفسـري  ٣٣/ ٩:، تفسري الـثعليب ٣٥/ ٥:،فتح القدير١٠٠٣/ ٢:حدي،تفسري الوا١٤٨/ ٤:،تفسري النسفي٢٤٠

 .٢٣٨/ ٣:مقاتل بن سليمان
/ ٣:،تفسـري السـمرقندي  ٦٧٥/ ١:،تفسري اجلاللـني ١٩٣/ ٥:،تفسري البيضاوي٩٧/ ٨:أَبِي السعودتفسري : انظر .٤

 ،٣٢٦/ ٤:كشاف،ال٢٣٨/ ٣:تفسري مقاتل بن سليمان،١٤٨/ ٤:،تفسري النسفي٢٤٠/ ١٦:تفسري القرطيب،٢٨٦
 .٤٠٣/ ٧:زاد املسري

 ).باب قرب الساعة(٤/٢٢٦٩:،صحيح مسلم)باب قول النيب بعثت أنا والساعة(٥/٢٣٨٥:صحيح البخاري .٥
  .١٠٧:بيان املشتبه من معاين القرآن الكرمي .٦
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  ش ف هـ  
  شفتني الَىعت هلقَو يف:                       ٩/البلد                                                                                                                                   

   
  

         ةُفَّالش:معرةٌفَويهاجلُ"،واللَّ ُءزحمالظَّ ياهر يالَّذ يستاَأل رسنوتتكونُ)١(،"ان من طبقة خارجية من جلد 
 الورديتان اللحميتان مها الطبقتان لشفتانوا،عضلي ونسيجٍ،ضام مع نسيجٍ،املطاطي من الغشاِء يغطي طبقةً رقيقٍ
حتيط اللتان٢(،بالفمِ ان(شفاه واجلمع،ةمل:[قالَ ذو الرالطَّوِي[  

  

  )٣(لِكُحال ألعنيِاو لمسال الشفاه ذوات       مرهة غري يف البيضِ املشرِقَات من                  
  

   : يف أصلها قوالن اللُّغة لعلماِءو     
ـ :، يقالُ  ةهيفَها على شوتصغريِ،  ها على  شفاهمجع بدليلِ ها شفهةٌأصلَ وأنَّ ، ها هاٌءالم أنَّ : األول ه كلمت

  )٤( . البصرة علماِء وعلى هذا مجيع،  شفهيةٌ وحروف مشافهةً
ها علـى  و تصغري وشهوات شهوة ، مثلُ ها شفواتعمج قالوا ألنَّ ، ها شفوةٌأصلَ ، وأنَّ ها واوالم أنَّ:  الثاين
وجعلوا منه قوهلم ، شفية : ه مشافاةًكلمت  ،٥( . شفويةٌ وحروف(  

  

  :واألرجح لألسبابِ التالية  ىقوهو األ األولُالقولُ و
  . على شفوات شفة مجع العربِ من كالمِ ألنه مل  يسمع: األول 
  . وسنة كعضة. ه هاٌءمما الم العربِ  كالمِيف ما ورد كثرةل: الثاين 
، وشفه باهلاِء هذه شفَةٌ  يف الوصلِ تقولُ العرب):"٧(التهذيبِ قال صاحب)٦.(العلماِء عليه أكثر ألنَّ:الثالث

ومن قال شـفه  ،للتأنيث هاُء العالمة وأُبقيت األصليةُ اهلاُء شفَهة فحذفت يف األصلِ قال كانت شفَةٌ فمن قالَ
  "األصليةَ أَبقَى اهلاَء باهلاِء

 ________________  
 ].الشفة:[املعجم الوسيط -١
 http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%81%D8%A9 :املوسوعة احلرة ويكيبيديا،على الرابط التايل -٢
 .٥١:،كتاب الفروق البن فارس١/٥٩١:،أساس البالغة١/٢١:هالبيت يف ديوان -٣
 .١٦٧:،خلق اإلنسان يف اللُّغة]شفه:[اللسان والتاج:انظر -٤
 ].شفه:[املصباح املنري:انظر -٥
: ، انظـر ٤٤٤/ ٥:، فتح القدير١٩٢/ ١:،درة الغواص٤٦٨/ ٨:، البحر احمليط٢٣٠/ ٥:إعراب القرآن: انظر -٦

/ ١:،حتريـر ألفـاظ التنبيـه   ٣٦٥/ ١:، املطلع على أبواب املقنـع ٣٨٢ /٨:،فتح الباري٢٧/ ٤:مغين احملتاج
 ].شفه[،اللسان والتاج٣١٤/ ١:،طلبة الطلبة٣٠٧

٧- ةاللُّغ بيذه٥٥/ ٦:ت. 
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معنا يف  ولو مل تكن كذلك ما دخلت)١(،يدي ويمد ها مثلُمثلُ يهِفَوش يفشجيوز  خاصةً النسبِ ويف
كلمةَ اجلذرِمعه يف  ألنَّ الدراسة شفا يف قولتعاىل–ه-:          ]١٠٩/التوبة[  

          

ما  اُهللا وهنا مينت،الشفةُ املعروفةُ،يف اآلية على حنوِ ما قاله أهلُ اللُّغة بالشفتنيِ املُفَسرونَ في املُرادو       
ألنه يستما على الكالمِ انُعواُهللا،  بـدون بدورِه أن يقوم ه ال ميكنر وحدألن األخي مها مع اللسانذكر 

  . ما والفمِ الوجه يف جتميلِ ،وملا هلما من دورٍ كبريٍوالشربِ األكلِشفاه،كذلك ألنه يستعانُ ما يف 
  ش و ظ  

  شواظ   ـالَىعت ـهلقَو يف:                                                                          
                                                                                                           ٣٥/الرمحن     

  

         ةالشواظُ يف اللُّغ:٢.(ارِ ال دخانَ فيهالن من اللهب(ٍفارس قال ابن)والظاُء كلمةٌ ):"٣ والواو الشني
  ]الوافر[ :،ومنه في الشعرِ قَولُ أميةَ بنِ خلف اهلُذَلي"اللهب من النارِ ال دخانَ فيه:،فالشواظُصحيحةٌ

  

  )٤(هب الشواظ وينفخ دائباً لَ                  يمانِياً يظلُّ يشد كرياً  
  ]الوافر:[وقولُ اآلخرِ

  )٥(بقافية تأجج كالشواظ                هجوتك فاختضعت هلا بذلٍ
  ]الرجز:[بنِ العجاجِ لرؤبةَيروى و 

  

  )٦(ونار حرب تسعر الشواظَا                إِنَّ لَهم من وقْعنا أَقْياظاً  
            

اللهب اخلالص مـن  :وأكثر املفسرين في املُراد بالشواظ يف اآلية على حنوِ ما قاله أهلِ اللُّغة ، أي       
  )٩. (، والضحاك ) ٨(، وقتادةُ) ٧(النارِ ، قاله ابن عباسٍ 

____________________  
 .]شفه:[اللسانالصحاح،: انظر .١
  ]شوظ:[،املعجم الوسيط،لقاموس احمليط ،خمتار الصحاح ،تاج العروسوا،،اللسان،العني٤٧٠:املُفْردات:نظرا .٢
  .٥٤٢:اللُّغةمقاييس  .٣
  .٣٧٤/ ٣:ذيب األمساء:،والبيت يفالبيت ألمية بن خلف  يف هجاء حسان بن ثابت  .٤
تـأجج   مضرمةً **جمللةً  تعممه شناراً :(١٦٢/ ١:،وهو يف ديوانهالصلْتالبيت حلسان بن ثابت يهجو أمية بن أيب  .٥

١٧١/ ١٧:،تفسري القرطيب١٨٦/ ٩:،تفسري الثعليب١١٢/ ٢٧:،روح املعاين١٨٤/ ٨:،البحر احمليط)كالشواظ.  
  ].قيظ:[،تاج العروس]شوظ:[،اللسان٩٣٣/ ٢:اللُّغةالبيت يف مجهرة  .٦
  .١١٢/ ٢٧:،روح املعاين٢٤٥/ ٤:،تفسري الثعاليب٢٧٥/ ٤:تفسري ابن كثري:انظر .٧
  .٧٠٢/ ٧:الدر املنثور:انظر .٨
  .١٣٩/ ٢٧:الطَّبرِيتفسري : انظر .٩



 ١٢٥

 ،وابن أيب إسحاق،بضم الشني)واظش(القراء مجهورو)١(وخصه جماهد باللهب األخضر املتقطع من النار،
  )٢.(بكسر الشني)واظش(ابن كثريو
  

  ش و ك  

  الشوكة الَىعت هلقَو يف:                       

                            ٧/األنفال                                                          
  

        شوك"ةُتدلُّ ماد"واحل على اخلشونة ةيف اللُّغدفارسٍ.ة أصـلٌ  :")٣(قال ابن والكاف والواو الشني
،وهو يف حد الَّذي له تبالن وهو:،ومن هذا األصلِ الشوك"واحد يدلُّ على خشونة وحدة طرف الشيِء

ةاللُّغ: ، من النبات هرأس لُبصوي قد٤(ما ي (يف حديث ا:"وهو املقصوداكُهشحىت الشوكةُ ي)."٥  (  
  

      بعيعن السالحِ واحلربِو بالشوك الثاين،؛ر األولِ وخشونة ةّ٦(حلد(ال :"ويف احلديث إىل جهاد هلم
  . السالحِي شاك فالنٌ:ومنه قيلَ،واملراد به احلج،ال سالح فيه:أي)٧(،"فيه شوكةَ

  
  

__________________  
  

، ٢١٣/ ١٩:،عمـدة القـاري  ٢٧٥/ ٤:ري،تفسري ابن كـث ١٣٧/ ٥:،فتح القدير١٧١/ ١٧:تفسري القرطيب: انظر .١
  ).اللهب األمحر(٧٠٢/ ٧:الدر املنثور،٥١٠/ ٣:،تغليق التعليق٨٣/ ١:التخويف من النار

احملرر الوجيز يف  ،١٧/١٧١:تفسري القرطيب  ،١٩٣/:تفسري البحر احمليط، ١/٣٣٩:احلجة يف القراءات السبع  :انظر .٢
 .٥/٢٣١:تفسري الكتاب العزيز 

 .٥٤٣:غةاللُّمقاييس  .٣
  .٤٤٢/ ١:،التعاريف]شوك:[تاج العروس:وانظر.٤٧٠:املُفْردات .٤
ما من مصيبة تصيب املسلم إال كفر اهللا ا عنه حـىت  "رضي اهللا عنها وعن أبيها ، وهو بتمامه–احلديث عن عائشة  .٥

/ ٤:،صـحيح مسـلم  ) باب ما جاء يف كفارة املرض( ٢١٣٧/ ٥:صحيح البخاري: ،واحلديث يف"الشوكة يشاكها
،املتواري علـى أبـواب   ٣٥٢/ ٤:،سنن النسائي الكربى٧٤/ ٤:،اجلمع بني الصحيحني)باب ثواب املؤمن(١٩٩٠

،الترغيـب  ٤٥/ ١:،الثبات عند املمـات ١٥٦/ ٧:،شعب اإلميان٨٨/ ٦:،مسند أمحد بن حنبل٣٧٣/ ١:البخاري
  .١٤٤/ ٤:والترهيب

/ ٧:احملكم واحمليط األعظـم ].شوك[صباح املنري،خمتار الصحاح،اللسان،التاج،القاموس احمليط،امل٤٧٠:املُفْردات:انظر .٦
  .٣٦٩/ ٧:،تفسري القرطيب٦١/ ٢:،التسهيل لعلوم التنزيل٢٥٢/ ٢:،مشارق األنوار١٢٠

،البيان ١٦٦/ ٢:،سنن سعيد بن منصور٣٠٩/ ٤:واملعجم األوسط١٣٥/ ٣:احلديث رواه الطرباين يف املعجم الكبري .٧
  .٢٦١١:،صححه األلباين يف صحيح اجلامع،برقم٢٠٦/ ٣:،جممع الزوائد٤٠٠/ ١:،الزواجر١٠٤/ ٢:والتعريف



 ١٢٦

  ]الطَّوِيل:[ومنه في الشعرِ قَولُ زهريِ بنِ أيب سلْمى
  

  قَذَّفالحِ مي السشاك دى أَسقلَّمِ               لَدمل ت هأَظْفار دب١(له ل(  
  

       اداملُر ينَ فورواملُفَس ةعلى حنوِ ما قاله أهلُ اللُّغ يف اآلية بالشوكة:أي تودون:واملعىن)٢(،السالح 
ظْأن تفروا بالطائفة ليس يالَّت وال فيها حر معها سالح ب.  

  

 ص م ع  

  صوامع الَىعت هلقَو يف:                   

                                   ٤٠/احلج                                                               
  

          ةيف أصلِ اللُّغ فارسٍ:الصمع ه،قال ابن٣(لطافةُ الشيِء وتضام"( الصاد أصلٌ واحد والعني وامليم
يف الشيِء وتضام لُّ على لطافةدي"أصمع الرمح يمومن هذا األصلِ س،هودقت ه؛للطافت.  قـال الشـاعر                                                                               :

  ]الطَّوِيل[
  )٤( حشوناه محشور احلديدةِ  أَصمعا        وم الكُالَبِ مجدالً وكائن ترى ي                     

  

لطيف ودقيق،وامرأةٌ صـمعاُء  :كعب أصمع،أي:ومنه قيلَ الصمع يف الكعوبِ،وهو لطافتها ودقتها،يقالُ
  ]البسيط:[لطيفةٌ ودقيقةُ الكعبنيِ،ومنه في الشعرِ قَولُ النابغة الذبياين واصفاً: الكعبنيِ،أي

  

  بِه رمواست عليه نثّهفب                              دمن احلَر الكُعوبِ بريئات عم٥(ص(  
________________________  

/ ١:،اإليضـاح يف علـوم البالغـة   ٩٣/ ١:،مجهرة أشـعار العـرب  ١٢/ ٧:،خزانة األدب٤/ ١:البيت يف ديوانه .١
/ ٣:،التفسـري الكـبري  ٤٥٢/ ٤:،البحر احمليط١٥١/ ٢:،معاهدة التنصيص٤٣٤ /٣:،الربهان يف علوم القرآن٢٨٢
١٤٥.  

، ٢٥٠/ ٢:،تفسري السـمعاين ٧/ ٢:،تفسري السمرقندي٢٣٢/ ٢:،تفسري البغوي٦١/ ٢:التسهيل لعلوم التنزيل:انظر .٢
 . ٣٦٩/ ٧:، تفسري القرطيب٢٨٨/ ٢:،فتح القدير٣٢٤/ ٣:زاد املسري

  .٥٧٧:اللُّغةمقاييس  .٣
  .٩٠/ ٥:تهذيب اللُّغة،]باب العني والدال والالم][صمع:[العني:  عزو يفالبيت بال .٤
هو أبو أمامة الغطفاين املضري، زياد بن معاوية من أشراف قبيلة ذبيان القاطنني يف جند جبزيرة العرب،شاعر جـاهلي   .٥

ـ  لنا مـن شـعره إال  القـدر    من الطبقة األوىل،عاصر داحس والغرباء ،مدح النعمان بن املنذر ملك احلرية،مل يص
اليسري،كانت تضرب له قبة من جلد أمحر بسوق عكاظ،فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشـعارها،تويف حنـو سـنة    

، ١/١٩:،والبيـت يف ديوانـه  ]٢/٥٥:موسوعة األمساء واألعالم[هـ بعد أن صار يف آخر حياته سيد ذبيان.ق١٩
  ].صمع:[، اللسان، التاج١/٣٦١:،أساس البالغة١/٤٤٥:اريالزاهر البن األنب، ١/٤٦٠:احملكم واحمليط األعظم



 ١٢٧

 ألنَّ بـذلك  تيمس )١( ، أي لطيف الرأسِ الرأسِ متصمعِ بناٍء كلُّوهي  الصومعةُ ومن هذا األصلِ          
رأسها لطيف ودقيقوكذلك، منه سمياملباين املعدةُ ت احلبوبِ خلزن صوامع ، وقد نلَق عن اخلليـلِ  فارسٍ ابن 
  . " الصومعة اشتقاق ومن ذلك : قالَ ، عمصتفهو م مضنم كلُّ " : )٢( هقولُ
  

         والصوامع يف اآلية مجع نَو ، صومعةوراملُفَس اداملُر يف ا يف اآلية ا معابد٣(كثريٍابنُ  ،قالَلرهبان:( " 
  ".،وغريهم،والضحاك،وعكرمةُالعالية ،وأبو،وجماهدعباسٍ ابن للرهبان،قاله الصغار املعابد هي
  

 ص و ع   

 صواع   الَىعت هلقَو يف:               ٧٢/يوسف                                                                                              
  

       الصاع والصوالكَبِ،اعرِس بِوي:مِالضالَّذ بِ الُكَيه وتدور لَعيأَ هكَحاملُ امسلمينو،يأَي اوِسربأَ ةُعمدبِ دمد 
بِالني ، حويفبنِ أنسِ ديث مالك  َقال":اِهللا رسولَ جم أبو طيبةَح  ويف )٤.("من متـرٍ  بصاعِله  فأمر

عنه  اآلخرِ احلديث ّأن النيب ":ُويتوضأُ بالصاعِ كان يغتسل ٥(،"باملد(ُه إناٌءوأصل فيه، يشرب)ومنـه  )٦
  ]اخلفيف:[قَول الشاعرِ

  

برشن واعِ اِإلثْماً بالصاروترى        جِه كا املُتننيا بارعتس٧(م(  
  

         
_________________  

  .٣٥٤/ ٢:،عمدة احلفاظ١٦٣/ ١٧:،روح املعاين٤٩٣:املُفْردات:انظر .١
 .٥٧٧:اللُّغةس مقايي:،وانظر]صمع:[العني .٢
 .٣/٢٢٧:تفسري ابن كثري .٣
باب من أجرى أمر األمصار على ما يتعارفون بينـهم يف البيـوع واإلجـارة واملكيـال     (٢/٧٦٩:صحيح البخاري .٤

 ).والوزن
،كتـب  ٣/٥٦:،لسان امليـزان ٥/٣٧٤:،املعجم األوسط)باب ما جبزيء من املاء يف الوضوء(١/٢٣:سنن أيب داؤود .٥

 صـحيح  يف ٤٩٩١:  رقم حديث انظر)  صحيح(  :،قال عنه األلباين٢١/٢٩٨:ة يف الفقهورسائل وفتاوى ابن تيمي
 . اجلامع

 .٣/١٩٦:،عمدة القاري٥٨١:مقاييس اللُّغة:انظر .٦
،زاد ٤/٢٣١:،تفسـري الـثعليب  ٢/٢١:الزاهـر البـن األنبـاري   ،١٥/١١٧:تهـذيب اللُّغـة  :البيت بال عزو يف .٧

،،تفسري العز ٣/٤٢:،فتح القدير٩/٢٢٩:تفسري القرطيب:يف):نشرب اخلمر(، و١٢/٢٢٨:،روح املعاين٣/١٩١:املسري
 .٢/١٣١:ابن عبد السالم



 ١٢٨

 ثُنّؤيو ركَّذَيبه، الَّذي يكيلُ هصاع:أي،اللُّغة ما قاله أهلُ على حنوِ واملُفَسرونَ في املُراد بالصاعِ         
الصواع هو الصاع :")١(قالَ الزجاج،دورأ أصوع مثلُ هثَنأَومن ،بوابٍكأ اعوصأَ عمجي قالَ هركَّفمن ذَ

،وقد كانَ الصاع من ذَهبٍ يشرب به امللك مث جعلَ صاعاً يكَالُ به الطعام يف "بعينِه وهو يذَكَّر ويؤنثُ
الشداد السنني.     
  ص و ف  
  أصواف ت هلقَو يالَىفع:                     

                                        

                                                ٨٠/النحل                              
   

       الصوف به،وهو للغنمِ كالشعرِ للماعزِصوفةٌ ،الواحدةُمعروف وهو ما يكسو الضأنَ وهو خاص، ،
 واحـد  أصـلٌ  فاُءوال والواو الصاد):"٢(فارسٍ ابن ،قالَ،والتصغري صويفةٌأصواف اجلمع،ووالوبرِ لإلبلِ

صحيح وهو الصوف يقالُ"املعروف،:كبش أصوف أي،وصائف:كثري  قـاُء  :"،ويف املثـلِ الصـوفرخ
 تدجوفاًو٣(،"ص(يضرلألمحقِ ب يصماالً يب ه يف غريِفيضع موضعه،ويقولُ العرب":   أخـذَ بصـوفة

،ومنه في الشعرِ قَولُ الشـاعرِ  التمكنِ من الشخصِ إذا أخذَ بالشعرِ النابت يف قفاه،كنايةً عن)٤(،"قفاه
  ]الرجز:[يصف ناقةً

                 فُوفةٍ  صانكْبةٍ  رانلْبح               وفرٍ وصبطُ بني ولخ٥(ت(  
  

       ها سريعةٌ يريدأنتشبه، ها سرعةَيف سرعت  ختلطُناسجة وبرِ بني قا،وصوفوالصوفةُ:")٦(ل الراغب 
فقيلَ الكعبةَ خيدمونَ كانوا قوم سّموا بذلك ا كتشبك م تشبكواأل الصوف ـ ،"عليـه  مبا نبت  لَاوق

  ."هاوخبدمت هم بالعبادةالشتغال الصوف وا بلبسِكُسّنت:")٧(املناوي
__________________  

 .٤/٢٥٨:زاد املسري:انظر،و٣/١٢٠:معاين القرآن إعرابه .١
  . ٥٨١:اللُّغةمقاييس  .٢
،البيـان  ١/١٤٢:،األمايل يف لغة العـرب ١٢/١٧٣:تهذيب اللُّغة،١/٤١١:،مجهرة األمثال١/٢٣٧:جممع األمثال .٣

 ]. صوف:[،اللسان،التاج١/٣٦٥:،أساس البالغة١/٣٧٧:واألدب اللُّغة،املزهر يف علوم ١/٣٢٥:والتبيني
 .٢/٨٩٣:مجهرة اللُّغة .٤
 ،٨/٣٨٢:،احملكـم واحملـيط األعظـم   ٥/٥٥:تهذيب اللُّغة،١/١١٨:غريب احلديث للخطايب:يف البيت بال نسبة .٥

 ]. صوف[،]صفف:[،اللسان، التاج٧/٣٣٢:،تفسري البحر احمليط١/٢٨٤:اللُّغة،مجهرة ٣/٦٩:الفائق
 .٢/٣٦٣:عمدة احلفاظ:،وانظر٤٩٩:املُفْردات .٦
 .١/٤٦٥:التعاريف .٧



 ١٢٩

ـ  اسِللن لَعا جمبِ اُهللا نتما ينهو)١(بالصوف علَى نحوِ ما قَالَه أَهلُ اللُّغة، املُراد في املُفَسرونَو       ا م
كُينُو ملَه لباًاس يقيهاحلَ مر والبرد.  
  

    لَي؛ألنَّ]أصواف [ اجلمعِ لفظَ استعملَ القرآنَ أنَّ ظُاح املقام له،فاملراد:ومل  ،ومتنوعـةٌ  عدةٌ أصواف
يستعلفظَ لْم املفرد ، إىل استعمالِ وملا احتاج مفرد ] جاَء ] األصواف مبا خيالف املفرد يف لفظفقالَ ، ه 

     : القيامة يومِ يف وصف -تعاىل  -          ] ٥/القارعـة[ 
والعهن هو الصوي قَ ، فالَّذد كُينُو لَمواًن منداًفَو ، واختياره في اآليلْأَ ةيبِ قتوِصرِي تلْخلِخ الِبِاجل يوم 
القيامة ، وهأَ ولُّد ى اِإللَععازِج لْالعمينَّأَ؛ل اجلالَب متنولْاَأل ةُعو٢.(ان(  
  

 ص ي ص    
  صياصيهم الَىعت هلقَو يف:                   

                           ٢٦/األحزاب                                
  

         ياصيالص ةاللُّغ يف:،بِه نصحتيو نِعتما يكُلُّ م يهو،ةصيص عمقَـرِ   )٣(جالب ونقُـرلَ ليومنه ق
   بِـيالن ـنع ثيي احلَدفا،وفِْسهن نا عبِه عافدتا وبِه نصحتا تهأَني؛لاصياِء صالظِّبو   ـ ر وقَـد ذَكَ

ةنتقَرٍكَأَ:"...فب ياصيا صهرِ)٤(،"ناَألم ةوبعصو ةدالش يا فا بِهههبش.راعل:[قَالَ الشالطَّوِي[  
  

                  تحبقَى وأَصانُ غَرالثِّري تحبنِ     فأَصماُء تسييالص طْنقلْتامٍ يي٥(اص(  
  

___________________  
 .١/٥٧:تفسري اجلاللني ،٢/٥٨١:تفسري ابن كثري، ٦/٣٤:تفسري القرطيب :انظر .١
 .٣٥٨،٣٥٩:راسات فنية يف القرآن الكرمي،د١٤٩:صفاء الكلمة: انظر .٢
،روح ٢٠٥/ ٧:،تفسري البحر احمليط٣٤٨/ ٨: ،احملكم واحمليط األعظم]صيا:[،اللسان١٢/١٨٦:تهذيب اللُّغة:انظر .٣

  .٣٨٠/ ٤:،احملرر الوجيز١٧٥/ ٢١:املعاين
/ ٧:،البدايـة والنهايـة  ٨٤/ ٢:،غريب ابن سالم٦٧/ ٣:النهاية يف غريب احلديث واألثر،١٠٩/ ٤:مسند امحد  .٤

 .٥٣٨٥:،ضعفه األلباين يف السلسلة الضعيفة،برقم٢٧٦/ ٤:،اآلحاد واملثاين٥٣٩/ ١:،موارد الضمآن٢١٠
لسحيم عبـد  ]صيي:[، وليس يف ديوانه،وفيهما أيضا ]جذم[احملكمالبيت منسوب إىل النابغة اجلعدي يف اللسان و .٥

  .١٦١/ ١٤:،تفسري القرطيب٢٧٤/ ٤:وهو يف فتح القدير.إىل عبد بين احلسحاس]صيص:[بين احلسحاس، والتاج



 ١٣٠

أي القرون،ورمبا ركبت يف الرماحِ مكانَ األسنة ،كذلك قيلَ لشوكة الديك الَّتي يف رجليه صيصةٌ ألنه 
 ا،يتحصن)١(صياصي لشبهها بالقرون ي للنساجنيالَّذ على الشوك طْلَقوكذلك يذُ من حديدختيو،. 

ل:[قال الشاعرالطَّوِي[  
  

  هوشنت احموالر إِليه فجِئت         ددسيج املُمي يف الناصيقْعِ الص٢(كو(  
  

،قاله ابـن عبـاسٍ   احلصونُ:الصياصي على حنوِ ما قاله أهلُ اللُّغة ،أيواملُفَسرونَ في املُراد ب         
واقتصّ منهم؛ألم ظاهروا أحـزاب  )٤(بين قريظةَ من حصونِهم، وقد أنزلَ الرسولُ )٣.(وقتادةُ

    :-تعاىل-ويف معىن الصياصي جاَء قولُه)٥(،قريشٍ وغطفانَ يف حصارِهم املدينةَ     

                ]١٤/احلشر .[  
  

وقد اختار القرآنُ الكرمي كلمةَ صياصي دونَ حصون ؛ ألن كلمةَ صياصي تهوِّنُ من شـأن هـذه   
 واحدة من مرة كَِسرنا هشةٌ تكأ، املنيعة ٦. (احلصون(  

________________  
  

 ].صيص[:التاج:انظر .١
 سيد كان،اجلاهلية يف املعمرين الشعراءومن ،األبطال من شجاع،: هوازن من البكري، اجلشمي الصمة بن دريدهو  .٢

 وأدرك عينيه، عن حاجباه سقط حىت وعاش،منها واحدة يف يهزم مل غزوة مئة حنو غزاوقائدهم، وفارسهم جشم بين
 تيمنا معها فاستصحبته املسلمني لقتال خرجت هوازن كانتحنني،و يوم اجلاهلية دين على يسلم،فقتل ومل ،اإلسالم
مجهرة أشعار  ،والبيت يف)٢/٣٣٩:األعالم.(فقتله السلمي رفيع بن ربيعة أدركه مجوعها ازمت أعمى،فلما به،وهو
/ ٢:،احلماسـة  املغربيـة  ٥٨/ ٢:،ديوان املعـاين ٣٣٨/ ١:،ديوان احلماسة٨٩/ ٥:،خزانة األدب١٨١/ ١:العرب
 ].صيص[،]نوش:[،التاج]صيص[،]صيا[، ]شيق:[،اللسان٤٥٥/ ٣:،الروض األنف٢٣٥/ ٢:ان،احليو٨٢٤

/ ٨:،عـون املعبـود  ٣١/ ٨:،تفسري الـثعليب ١٦١/ ١٤:،تفسري القرطيب٥٠٠:املُفْردات،٣٧٤/ ٦:زاد املسري:انظر .٣
 .٣٤٠/ ١:،التبيان يف غريب القرآن٥٦١/ ٢:،السرية احللبية١٦٧

،وقد دخلوا يف العرب على نسبهم إىل هارون أخي موسى عليهما نظريكذلك بنو القريظة كجهينة،قبيلة من يهود،و .٤
السالم،ومنهم حممد بن كعب القرظي وغريه،أما قريظة فإم أبريوا لنقضهم العهد،ومظاهرم املشركني،على رسول 

 بالد الشـام،وفيهم نزلـت   فإم أجلوا إىل نظريأمر بقتل مقاتليهم،وسيب ذراريهم،واستفاءة ماهلم،وأما بنو ال اهللا 
 ]٢٠٠:موسوعة األمساء واألعالم. [سورة احلشر

 .٢٣٤:بيان املشتبه من معاين القرآن الكرمي:انظر .٥
  .١١٨:صفاء الكلمة:انظر .٦



 ١٣١

  ض أ ن   

  الضأن الَىعت هلقَو يف:                  ١٤٣/األنعام                              
   

،وهو الضاد واهلمزةُ والنونُ أصلٌ صـحيح ):"١(،قالَ ابن فارسٍمن الغنمِ ذوات الصوف الضأنُ         
  ]الوافر:[،قالَ ذو الرمة،وهو من الغنمِ خالف املاعزِ"بعض األنعامِ،من ذلك الضأنُ

  

أْنض موا لَحشع مكأَنَّ القَو              طُالَهم التجونَ قد معن م٢(فَه(  
  

 :ومنه يف احلديث،،واجلمع ضوائنضائنةٌ:واألنثى)٣(،مجع ضائنٍ مثلُ تاجرٍ وجتْرٍ:باهلمزة وعدمها:والضأنُ
بفـتح  -ضئني: ضاًويقالُ يف اجلمعِ أي)٤(،"ف عجافات صومثَلُ قُراء هذا الزمان كمثَلِ غَنمٍ ضوائن ذَ"

  )٥.(-الضاد وكسرها
  

         ةعلى حنوِ ما قاله أهلُ اللُّغ يف اآلية بالضأن اداملُر ينَ فورواملُفَس.٦(،الضأنُ املعروف(  وهو أمـر
  .من الضأن أحدمها ذكر واآلخر أنثَى  اثننيِأن حيملَ يف السفينة  لنوحٍ  -سبحانه وتعاىل  -من اِهللا 
  ض ف د ع  
  الضفادع  ـالَىعت هلقَو يف:                  

                       ١٣٣/األعراف                                
  

        عٍ:الضفادعفْدض مٍ،واألنثى ضفدعةُمجعهردرِجٍ والفاِء وكسرِ الدالِ كَزِب وسكون بكسرِ الضاد، ،
 ،امليـاه  يف ويسبح،أربعٍ أرجلٍ على يميش،،وتتغذَى باحلشرات وصغارِ السمكوهي دابةٌ تالزم املاَء غالباً

كْثُرييف و امليا ومناقعِ الغدرانى ، ةّمسي صوته نياًء فقالوا يقاًق ويف الشعرِ خاصةً رمبا أبدلَ الشعراُء العني :
  )٧(. الثعايل واألراين :الضفادي،كما قالوا يف الثعالبِ واألرانبِ

_________________  
  .٦٠٨:مقاييس اللُّغة .١
/ ٢:،حماضـرات األدبـاء  ]نعج:[لتاج،اللسان وا]نعج[٣٣٤/ ١٠:،احملكم واحمليط األعظم٣٤٠/ ١:البيت يف ديوانه .٢

 .٣٠١/ ٤:، احليوان٦٩٨
 .٢/٥٥:مشارق األنوار :انظر .٣
 ،٤١٥/ ١:،األمثال يف احلديث النبوي٦٩/ ٣:،النهاية يف غريب احلديث واألثر٣٧٣/ ٤:غريب احلديث البن سالم .٤

 .مل أجد له خترجيا.١٠٥/ ٤:حلية األولياء
 .٣٥٠ /١:،الثمر الداين شرح رسالة القريواين٦٣٢/ ١:،كفاية الطالب٧٧١:املُفْردات: انظر .٥
 .١٥/٢٣٥:تفسري القرطيب،١٣/١٧٧:التفسري الكبري،٢٣/١٩٥:تفسري الطربي :انظر .٦
  ].ضفدع:[التاج:انظر .٧



 ١٣٢

  ]الرجز:[ ومنه ما أنشده سيبويه
  

  وازِقله ح هلٍ ليسنمو                  لولقانِقن همفادي ج١(ض(  
  

آلِ  عنـد  وقد كثرت)٢(،في املُراد بالضفادعِ يف اآلية على حنوِ ما قاله أهلُ اللُّغةواملُفَسرونَ            
ـ  علـى  هم وأوانيهم وتقفـز يف أطعمت تسقطُ كانت هم،حيثُعليهم عيش حىت نغصت فرعونَ هم فرش
 . همنيتآو وأطعمتهمهم بيوت مألت،حىت همومالبِس

  

 ط ل ح   

  طلح الَىعت هلقَو يف:                              ٢٩/الواقعة                                                                                                                  
  

        ا كجناة السالطلح شجرة حجازية جناموهي أعظم ،ومنابتها بطون األودية،ا شوك أحجنوهل،ةر
شجر عظام يكون بأرض احلجاز :عند العربالطلح  و)٣(،وأجودها صمغا،وأصلبها عودا،العضاة شوكا
  ]الرجز:[وأنشد لبعض احلداة )٥(،قاله أبو عبيدة واحدته طلحة)٤(،كثري الشوك

  

  )٦( واحلباال الطَّلْح ترين غَدا                       وقاال دليلُها بشرها                  
  

قلـيلٌ،وهلا أغصانٌ طوالٌ  الطَّلْـح شجرةٌ طويلةٌ هلا ظلٌّ يستظلُ ا الناس واِإلبلُ،وورقُها:"قالَ ابن مشيل
 ):٨(ونقـل عـن أيب حنــيفةَ   )٧(،"عظام تنادي السماَء من طولها،وهلا شوك كثري من سالِء النخلِ

ضخام طوالٌ وشوكُه من أَقلِّ  وهو شجر،لْـح أَعظم العضاه وأَكثره ورقاً وأَشده خضرةً،وله شوكالطَّ"
برمةٌ طيبةُ الريحِ،ولـيس فـي العضاه أَكثـر   الشوك أَذ ى،ولـيس لشوكته حرارةٌ فـي الرجلِ،وله

  . " بأَرضٍ غلـيظة شديدة خصبة،واحدته طَلْـحةُينبت الطَّلْـح إِال صمغاً منه وال أَضخم،وال
__________________  

 .٥٠٩/ ١:،املفصل٢٤٧/ ١:،املقتضب٧٦٢/ ٢:،سر صناعة اإلعراب٢٧٣/ ٢:الكتاب: البيت بال نسبة يف .١
 .٢/٢٤٢:تفسري ابن كثري ،٢/١٩٢:تفسري البغوي،٩/٣٥:تفسري الطربي ،٣/٥٢٠:الدر املنثور :انظر .٢
 ].طلح:[اللسان .٣
، ]طلـح :[، اللسان٥٢٣/ ٢:، غريب احلديث البن قتيبة٢/٦٣٠:غريب احلديث للحريب ،٢٥٠/ ٢:جماز القرآن:انظر .٤

 .٣٣١/ ٤:،إعراب القرآن٣٢٠/ ١:غريب القرآن
  ١٧/٢٠٨:تفسري القرطيب  :،وانظر٢/٢٥٠:جماز القرآن .٥
/ ٢:،غريب احلديث للحـريب ٣٥٢/ ١:املدهش: ،وبال نسب يف٢٠٨/ ١٧:تفسري القرطيب:البيت منسوب للجعدي يف .٦

،تفسري ابن ١٨١/ ٢٧:،تفسري الطَّبرِِي٢٠٦/ ٩:،تفسري الثعليب١١٣/ ١:،حادي األرواح٢٧٥/ ١:،تلبيس إبليس٦٣٠
 .٢٨٩/ ٤:كثري

 ].طلح:[اللسان،التاج:انظر .٧
 .انظر املصادر السابقة .٨



 ١٣٣

  
  

  : قوالن يف اآلية بالطلحِ في املُرادو للمفسرين 
  

وأبـو   وأبو هريرةَ عباسٍ وابن أيب طالبٍ بن قاله علي " )١( . املوز : به يف اآلية ملرادعلى أن ا : األولُ
سعيد اخلدري وعكرمةُ وعطاٌء واحلسن ٢( . " وقتادةُ وجماهد(  

  

ـ وإما أم استنتجو )٣( الطلح املوز ونَمسي اليمنِ أهلَ وا باملعىن هذا إما ألنَّتاملفسرين أَ ولعلَّ ه من قوله  
  . كالمها كذلك ويف املوزِ وإما الثمر إما الورق املنضود ألنَّ ؛ " منضود " : - تعاىل -

 

 اجلنـة  طلح " )٤( السديقال  . هشوكُ قد أزيلَ ، رطب بارد له ظلٌّ كبارعظامٌ  أنه شجر على : الثاين
يشبه طلح طيبةً ورحياً نوراً لطلحِل ورمبا ألن.. " ى من العسلِأحلَ الدنيا لكن له مثر   ـ  اُهللا هموعـد ا مب

أَنه  فـي التفسريِ جاَء:")٥(قال الزجاج . ومييلون إليه وإن مل يقع التساوي بينه وبني ما يف الدنيا هيعرفون
الـموزِ شجر (...)أَن يكونَ وجائز نِعى به ذلك الشجر راً طيبوَألن له ن اً الرائحةوا جدبوطبه  ، فَخ

وا مبا يدعووحمثلَ ونَب؛إِال أَن فضلَهما فـي سائرِ علـى ما فـي الدنـيا كفضلِ ه علــى   الـجنة
  ".ما فـي الدنـيا سائرِ

  

  ط ل ل   

  طل الَىعت هلقَو يف:                  ٢٦٥/البقرة                                                                                                                                        
  

ـ  تيمس هنمو)٦(،هتارضغَو ِءيالش ةاضضغَى لَع ةُالَلَالد"طَلَلَ"مادة يف لُصاَأل          ةُرأَام ـ الر لِج 
  الطِّاللُ: واجلمع )٨(،فيفاخلَ يِسيرال رطَاملَ:،والطَّلُ في اللُّغة لُّا طَهنأَكَ هنيع يف ةٌضا غَهنأَل)٧(؛هتلَّطَ

_______________  
،إعـراب  ٢٠٦/ ٨:،تفسري البحر احمليط٢٥٢/ ٤:،تفسري الثعاليب٢٤٤/ ٥:،احملرر الوجيز١٣/ ٨:الدر املنثور:انظر .١

 .٢٠٨/ ١٧:،تفسري القرطيب١٤٣/ ٢٩:،التفسري الكبري٤٥٩/ ٤:،الكشاف٣٣١/ ٤:القرآن
 .١٤٠/ ٨:زاد املسري .٢
 .٢٩٠/ ٤:،تفسري ابن كثري١٨٢/ ٢٧:الطَّبرِيتفسري : انظر .٣
/ ١٧:،تفسـري القـرطيب  ٢٨٩/ ٤:،تفسري ابـن كـثري  ١٩٣/ ٨:السعودأَبِي تفسري :،وانظر٤٥٩/ ٤:الكشاف  .٤

 .١٥٠/ ١٥:عمدة القاري.٢٠٦/ ٨:،تفسري البحر احمليط١٥٢/ ٥:،فتح القدير١٤٠/ ٢٧:،روح املعاين٢٠٨
 ].طلح:[،اللسان،التاج٤/٢٢٢:تهذيب اللُّغة:انظر،و٥/١١٢:معاين القرآن وإعرابه .٥
 .٦١٦:اللُّغةمقاييس  .٦
 .٣/٢٨٧:تهذيب اللُّغة ،١/١٦٧:أساس البالغة ،١/٢٠:األمايل يف لغة العرب ،٢/٥٩:زاهر البن األنباريال :انظر .٧
 .١١٢:،الفروق للغوية أو نوار األلفاظ ومثار املعاين]طلل:[الصحاح،القاموس احمليط:انظر .٨



 ١٣٤

 اججالطلُّ ):"١(قال الزاملطر الدائم القطرِ الصغار ي ال تكادتسيلُ الَّذ ـا ألنـه   "منه املثاعبطَل يمس،
أَصابها مطَر خفيف،ومنه فـي الشـعرِ بِهـذَا املَعنـى قَـولُ      :أَرض مطْلُولَةٌ أَي:يجملُ اَألرض، يقَالُ

  ]الطَّوِيل:[الطِّرِماحِ
  

ذَي إِوإنا ردع لَتت يحةً   ي            لُ لَأَقُوهو كلَيع ترضا اخ٢(طُلَّت(  
  

وملا كان الطلولُ تستعملُ يف الشيِء القليلِ قيلَ لبقايا الدارِ طَلَلٌ ، واجلمع أطاللٌ ، ومنه قولُ امـرئِ  
  ]الطَّوِيل:[القيسِ

هترصطَلَلٌ أَب نمل جطِّ كَ              ي  انِفَشخزبرٍو فِس يعبِي مي٣(ان(  
  
  

  )٤. ( يهبِشتو زوجت ، ىدالنّ هو لَّالطَّوالقولُ بأنَّ   
   

            اُهللا ملن ينفق هثَلٌ يضربواآليةُ م ، ةعلى حنوِ ما قاله أهلُ اللُّغ بالطَّلِّ يف اآلية اداملُر ينَ فورواملُفَس
أو قليلةً ال يحـرم   نفقةً كثريةً – تعاىل – اِهللا لوجه قفنالَّذي ياملخلص املؤمن  نَّإ: اه معنيف مرضاة اِهللا 

،ي األجرطعتو رثْما الوابلُكما أنَّ اجلنةَ ت٥(،لُّأو الطَّ سواء أصا(َابنِ عطية جاَء عند)ـ  فـإنَّ ":)٦  لَّالطَّ
 وينـوب  يكفيها لَّالطَّ نَّإِ:واملعىن):"٧(حيانَ ،وقالَ أبو"األرضِ لكرمِ ،وذلكالوابلِ مناب وينوب يكفيها
إخراجِ يف الوابلِ مناب وذلكضعفنيِ الثمرة، وطيبها،فال األرضِ أكرم تنقص هـا مثرت  املطـرِ  بنقصـان 
 فهـي  ، بالوابلِ هخترج ما دونَ فأخرجت لٌّطَ هاها،وأصابمثر فيتضاعف وابلٌ هايصب مل فإنَّ ملعىنا:وقيلَ
  ". رمثْت أنْ من ختلو ال حالٍ كلِّ على

  
_______________ 

 .٢٧٥/ ٨:،عمدة القاري٣١٩/ ١:زاد املسري:انظر،و١/٣٤٨:معاين القرآن وإعرابه .١
 معلمـا  الكوفة،فكان إىل الشام،وانتقل يف ونشأ ولد،فحل إسالمي شاعر:طيئ احلكم،من بن حكيم بن الطرماحهو  .٢

 وكان،شـعره  ويسـتجيد  يكرمه القسري،فكان اهللا عبد بن خبالد واتصل،قةزاراأل من) الشراة( مذهب واعتقد،فيها
 شـعر  ديـوان ،له عصـبيا  قحطانيـا  وكـان :اجلاحظ قال،يفترقان يكادان ال له، صديقا للكميت معاصرا هجاءا،

 .٣٩٤/ ١:، أساس البالغة١/١٥:،والبيت يف ديوانه)٣/٢٢٥:األعالم.(
، ٢/٩٢:،معاهـد التنصـيص  ١/٧٤:الزاهـر البـن األنبـاري   ،٣/٦٦٨:يبة،غريب احلديث البن قت١/٢٩:البيت يف ديوانه .٣

 . ١/٦٣:الالمات
 .١/٣٦٠:احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز:انظر .٤
 .١/٥٤٦:طريق اهلجرتني ،١/١٣٠:تفسري النسفي :انظر .٥
 .١/٣٦٠:احملرر الوجيز  .٦
 .٢/٣٢٥:تفسري البحر احمليط .٧

  



 ١٣٥

  ط و د  
  الطود عت هلقَو يالَىف:                       

                                                             ٦٣/الشعراء                                                          
   

  

ـ فو حيحص لٌصأَ الُوالد اوالوو اُءالطَّ):"١(فارسٍ ابن ،قالَميظَالع لُباجلَ:اللُّغة لِصيف أَ دوالطَّ           يه 
وبـه  ،داوطْعلـى أَ  هومجع)٢(،"ميظَالع لُباجلَ":اللُّغة علماِء وهو عند،"ميظَالع لُباجلَ:دوفالطَّ دةٌاحو ةٌملكَ
يشبه الرلُج الشجاع والرلُج العظيفيقالُ، قِلْاخلَ م:فنِيم دطَوو،دالٍ،:،أيهو طَولٌ عبجومنلُ هقَو عائةَش 

يف وصف ضي اُهللار–هاوالد عنهذَ:"-امطَ اكود ُنِميأي)٣(،"ف:جلٌب أو  يف علمٍ قمةً وكذا من كانَ.الٍع
  ]الطَّوِيل:[جيشا يصف اجلَعدي يف كذا،وللنابغة طود فالنٌ:ه ،يقالُغريِ

  

    همأَن بسحت دثْلِ الطَّوم نعبأَر        جلمهت كاباجٍ والرحل قُوف٤(و(  
  

  ]الوافر[:سِومنه قولُ امرئِ القي
  

 داِء طَوياَألح يُء فا املَرنيالَا                   فَبكَثَبٍ فَم نع اسالن اهم٥(ر(  
  

  ]   الكامل[:األسود بنِ يعفر وقولُ
  

  )٦(أَطْواد من ُءييجِ الفُرات اُءم                      مهِيلَع لُيِسي رةبِأَنق نزلُوا
______________________  

 .٦٢٧:املقاييس يف اللُّغة .١
 ١٦٣/ ١:كفاية املتحفظ ،٥٢٨:،املُفْردات٥/ ١٤:، تهذيب اللُّغة]طود:[اللسان، ،خمتار الصحاح،،احملكم،العني:انظر .٢
،النهاية يف غريـب  ١١٣/ ٢:الفائق:انظر،..."، أيب واهللا ال تعطوه األيدي، ذاك طود منيف ،وفرع مديدهأيب وما أبي"متامه .٣

/ ١:،التبصـرة ٢٩٤/ ١:،صبح األعشـى يف صـناعة اإلنشـا   ٢٠٧/ ١:،مجهرة خطب العرب١٤١/ ٣:احلديث واألثر
/ ١:،املنتقى من منهاج االعتـدال ١٤٣/ ٦:،منهاج السنة النبوية١٦٤/ ٢:،الرياض النضرة٣٣/ ٢:،صفوة الصفوة٤٥٩
 ].طود:[،اللسان والتاج٤٩/ ٩:،جممع الزوائد١٣٠٣/ ٧:،اعتقاد أهل السنة٣٦٤

/ ٦:،زاد املسـري ٩٤/ ٧:،تفسـري البحـر احملـيط   ٢٢٩/ ٧:،تفسري الثعليب]دطو:[اللسان والتاج:يف منسوب له البيت .٤
،احملـرر  ٣٠٤/ ٦:،تفسري أَبِي السعود١١٨/ ٤:،تفسري السمعاين٢٤٢/ ١٣:،تفسري القرطيب٣٤/ ٢٠:،روح املعاين١٩٦

 .١٤٤/ ٦:،أضواء البيان٣٩٢/ ٣:،الكشاف٢٧٣/ ٤:الوجيز
 .٤/١٠٢:فتح القدير،١٣/١٠٧:تفسري القرطيب: البيت منسوب له يف .٥
 كان،العراق أهل من،متيم سادات جاهلي،من شاعر:اجلراح شل،وأبو التميمي،أبو الدارمي النهشلي يعفر بن سودألهو ا .٦

 حمتضـر  واهلـم *رقادي أحس وما اخللي نام :مطلعها الَّتي داليته شعره أشهر،)شل بين أعشى( له ويقال،جوادا فصيحا
،معـاين القـرآن   ٢/٤٥٥:، اخلصائص١٣/٢٠:األغاين:والبيت يف)١/٣٣٠:األعالم.(واندي يف شعره مجع ،وسادي لدي

  .١٣/١٠٧:،تفسري القرطيب١٩/٨١:،تفسري الطَّبرِي٥/٨٤:للنحاس
  



 ١٣٦

  
 بالطود اداملُر ينَ فورواملُفَس ما قاله أهلُ على حنوِ يف اآلية ةاُهللا  : أي  اللُّغ ي أغـرقالبحرِ الَّذ أن أمواج
حيثُ انفلق البحر وصار فيه اثنا عشر طريقاً على عدد أسـباط بـين   ) ١(يه فرعونَ وقومه كاجلبالِ ، ف

صار البحـر  : وقالَ ابن عباسٍ ) : " ٢(إسرائيلَ ، ووقف املاُء بينها كاجلبلِ العظيمِ ، جاَء عند ابنِ كثريٍ 
دالس وزاد ، طريق طبطريقًا،لكلِّ س اثين عشر املاُء : ي هم إىل بعضٍ ، وقامبعض ينظر فيه طاقات وصار
البحرِ فلفحته ، فصار يبساً ، كوجه األرضِ ، قـال اهللا   على حيله كاحليطان ، وبعثَ اُهللا الريح إىل قعرِ

   :تعاىل                       ]  "٧٧/طه.[  
         

اجلَبلُ ، الطَّـود ، العلَـم ،   : وإذا ما وازنا بني ثالثة ألفاظ مترادفة وردت كلُّها يف القرآن الكرميِ هي "
اجلبلِ ،  نجِدها متقاربةً داللياً ، حيثُ تدلُّ على اجلرمِ الضخمِ الثَّابِت في اِألرضِ،وألنَّ الطَّود أعظم من

( فجـاءت كلمـةُ    -عليه وعلى نبينا أفضل الصالة وأمت التسليم  -ورد يف بيان معجزة سيدنا موسى 
 يف    ) الطود إىل نصفنيِ ، كلٌّ منهما كأنـه جبـلٌ عظـيم البحر فقد انفلق ، عظمِ املعجزة مناسبةً لبيان

 هوارتفاع وعلوِه ه٣" . (ضخامت(  
   
  
  
  
  
  
  
  
 _________________  
    

،تفسري ابن ٢٤٥/ ٦:أَبِي السعود،تفسري ٢٩٤/ ٦:الدر املنثور،٨١/ ٢٢:،التفسري الكبري٣٠٩/ ١:تنوير املقباس:انظر .١
 :،روح املعـاين ٤٨٤/ ١:،تفسري اجلاللـني ٢٤١/ ٤:،تفسري البيضاوي١٦١/ ٣:،تفسري ابن كثري١٠٧/ ١:أيب حامت

/ ١١:، تفسـري القـرطيب  ٢٧٦/ ١:الطَّبرِِي، تفسري ٥٥٦/ ٢:لسمرقندي،تفسري ا٥٠/ ٤:السمعاين ،تفسري٨٦/ ١٩
 .٧٩٠/ ٢:، تفسري الواحدي١٨٧/ ٣:، تفسري النسفي٢٢٩

 .٣/٣٣٧:تفسري ابن كثري .٢
  .عيسى السيد أبو عسل يف مالحظاته على الرسالة:من كالم سعادة األستاذ الدكتور  .٣



 ١٣٧

  ع ب ق ر  
  عبقري الَىعت هلقَو يف:                       

                                                                          ٧٦/الرمحن                                                                                                            
  

ـ ي،رقَبع:اهلَ الُقَي ةيرى قَلَإِ ةٌبسنِ":يرِقَبالع نَّأَ)١(رِيِسفْوالت اللُّغة لِهأَ امِلَكَ خلَاصةُ           صنع فـ ي ا ه
ضروب البرود والوش٢(،"ي(حدد كَمانها ابن سيقَالَ هدو)ا)٣هقَ":إِ نربِ ةٌيالينِم توىش فـ ي ـ ا الثِّه ياب 

والبطُس"، لَولَّعا القَهرةُي ي يقْالَّتصدها الشاعقُبِ رولالبسيط:[ه [  
  

                حأنَّ رِى كَتيهسأَلْب القُف ا  اض           من ت قَربيِ عشوجليجِينلٌ وت٤(د(  
  

يف مثلِ وللبيد املعىن ذلك ل:[قولُهالطَّوِي[  
  

وبِغَي ثدكْدزِيي اكوِه نهاد               بكَن اتلَّبِواملُخ بقَرِييِ الع٥(ش(  
  

  ]الطَّوِيل[:يف قوله امرؤ القيسِ ويقصدها 
  

  هدشت نيوِحريلَ الْملكَأَنَّ ص                يلقَصتني وفيالُ زقَربنَ بِع٦(د(  
________________  

،ذخائر العقىب ٣٩٥/ ٢:الزاهر البن األنباري،٥٩٨/ ١:،كتاب الكليات٥٤٤:املُفْردات،]عبقر:[اللسان والتاج:انظر .١
/ ١:،تفسري غريب ما يف الصحيحني البخـاري ومسـلم  ٣٥١/ ١:،الرياض النضرة٢٠٣/ ١:يف مناقب ذوي القرىب

،تفسـري  ١٣٤/ ٥:،فـتح القـدير  ٤٦/ ٧:فـتح البـاري  ،٢٦٠:اللُّغةملنجد يف ا،٥٠٤/ ٢:،كشف املشكل١٨٧
 . ٤٦/ ٧:،مسند املقلني١٩٢م ١٧:،تفسري القرطيب٣٣٩/ ٥:السمعاين

 .٢/٣٩٥:الزاهر البن األنباري .٢
 ،٣٣٩/ ٥:،تفسري السمعاين٢٤٠/ ٣:تفسري البغوي،]عبقر:[انظر اللسان والتاجو،٤١٠/ ٢:احملكم واحمليط األعظم .٣

 ..١٩٢/ ١٧:لقرطيبتفسري ا
، ٢/٢٤٧:الزاهر البن األنبـاري ،٢٧/ ١:األمايل يف لغة العرب:،وأيضا يف١٠٩/ ١:وهو يف ديوانه الرمةالبيت لذي  .٤

،احملكـم واحملـيط   ٤٠١، ٣/١١٤، ٨٩/ ١:،غريب احلديث البن سـالم ٦٧٣/ ١:،غريب احلديث للخطايب٣٩٥
، تفسـري  ٢٣٧/ ٥:،احملرر الوجيز١٩٨/ ١٧:فسري القرطيب،ت]جند:[التاج ،]عبقر[،]جند:[،اللسان٣٣٧/ ٧:األعظم
 .١٨٦/ ٨:، تفسري البحر احمليط١٩٨/ ٩:الثعليب

، احملكم واحمليط ]خلب:[التاج ،]دلك[،]خلب:[اللسان ،٣/٤٠١:،غريب احلديث البن سالم٩/ ١:البيت يف ديوانه .٥
 ].خلب[٢٠٩/ ٥:األعظم 

،معجـم مـا   ١٤٠/ ١:البالغـة  أسرار،]شذذ[ ،]زيف[ :تاج،وال]عبقر[ ،]زوف:[،اللسان١/١٩:البيت يف ديوانه .٦
  .٢٣٦/ ٥:،احملرر الوجيز٧٩/ ٤:،معجم البلدان٩١٧/ ٣:استعجم



 ١٣٨

 والنقـوش  الَّتي فيها األصـباغُ  والبسطَ،  يف احلسنِ  البالغةَ الثياب تصنع كانت القريةَ تلك وألنَّ      
ِسنبلكلِّ صفةً ا العبقريةَوا فجعلومث توسع،  خاصةً الفاخرةُ إليها البسطُ ت ما بغَول يف وصففأطلقوه ،  ه

بـنِ   يف عمـر   النيب ومنه قولٌ والكبري به السيد ميحىت س من الرجالِ فاخرٍ نفيسٍ جليلٍ على كلِّ
 أو قريةٌ عبقر موضع:  )٢( األنباري وابن األثريِ وابن )١(،  " هيري فَرِفْي اًيرِقَبع رأَ ملَفَ ":  اخلطابِ 
تســكنويف املثــلِ ها اجلــن،  :"جِــن مهقَــرٍ كــأَنبى  )٣(.  " عــلْمأيب س بــن قــالَ زهــري                       :

  ]الطَّوِيل[
  

  )٤(اولُعتسيفَ اوالُني نْأَ ماًوي نَوريدج            ةٌيرِقَبع ةٌنجِ اهيلَع لٍيخبِ                   
  

      غريباً فائقاً كلما رأوا شيئاً والعرب عملُ مما يصعبه ويديف نفِس عظيماً أو شيئاً،قنسبوه إليها،  ه، 
ومن ،وغريبـاً  فائقـاً  ما كانَ إليها كلُّ فإنه ينسب أو خياالً عبقر حقيقةً وسواء كانت،عبقري:فقالوا

  )٥(.عن أيب عبيدةَ،شيٌء هليس فوقَ من الرجالِ
  

         نَ على أن املرادورالبسطُ–هنا-واللغويون واملُفَس، ـ  ثخينـةً  سواء كانـت ـ اةً،قال أو موش  وأب
  )٧(.الثخانُ الطنافس العبقري:والفَراُء)٦(،البسطُ العربِ عند العبقري:عبيدةَ

_________________  
،املعجم ]من كتاب الشربة وفضائل قريش[٢٨٠/ ١:،مسند الشافعي]عمرباب مناقب [١٣٤٧/ ٣:صحيح البخاري .١

/ ١:،التبيـان يف غريـب القـرآن   ١٧٠٣/ ٣:،مشكاة املصابيح٤٥٠/ ٢:،مسند أمحد بن حنبل٣٠١/ ١٢:الكبري
، غريب احلديث البـن  ٤٣١/ ١:،غريب احلديث للخطايب٦٤/ ٢:،مشارق األنوار٣٣٩/ ١:،غريب القرآن٤٠٣
 .١٧٣/ ٣:النهاية يف غريب احلديث واألثر،٦١/ ٣:الفائق ،٣٨٧/ ١:حلديث البن قتيبة، غريب ا٤٠٢/ ٣:سالم

 ١٤٣/ ٥:،فتح القدير٣٥١/ ١:،الرياض النظرة]عبقر:[،اللسان٥٠٤/ ٢:كشف املشكل:انظر .٢
 .١٤٣/ ١:،حادي األرواح٧٩/ ٤:معجم البلدان].عبقر:[اللسان والتاج .٣
،تفسـري  ١/٨٤:،أساس البالغـة ٣/١٨٧:تهذيب اللُّغة،١/٨٨:غريب احلديث البن سالم:،١/٢٢:البيت يف ديوانه .٤

 .٩/١٩٨:،تفسري الثعليب٨/١٢٨:،زاد املسري٥/٢٣٧:، احملرر الوجيز١٧/١٩٢:القرطيب
 ٦٤/ ٢:،مشارق األنوار١٥٣/ ١:مقدمة فتح الباري:انظر .٥
 .١٢٨/ ٨:املسري زاد.٣٣٩/ ١:،غريب القرآن٣٤/ ٢٠:،تفسري القرطيب٣٩٥/ ٢:الزاهر البن األنباري:انظر .٦
فـتح  ].عبقـر :[،اللسان والتاج١٨٨/ ٣:تهذيب اللُّغة،٨٠/ ٤:،معجم البلدان٣٩٥/ ٢:الزاهر البن األنباري:انظر .٧

 .٤٦/ ٧:،فتح الباري١٤٣/ ٥:القدير
 

  



 ١٣٩

 ريٍجـب  بـنِ  سعيدو )٢(،  الزرايب عتاق العبقري : وقتادةَ )١( الزرايب العبقري: عباسٍ بنِوعن ا        
:عتاق رايب٣(،  الز( من الديباج البسطُ : وجماهد .  )٤( والضحاك : العبقري : الزرايب ،)واحلسنِ )٥ 
:٦( .احلسانُ البسطُ والعبقري("عبقري[وقد وصف [ جبمعِ اإلناث]حسان[ مراعاةٌ ملعىن لفظ ويف ذلك
  )٧".(هلذه العمومية ،وهو أنَّ داللته عامةٌ،لذلك وصف باجلمعِ]عبقري[

  

  ع د س  

  عدسالَىعت هلقَو يف:                     

                       ٦١/البقرة                                       
   

  

 ومل تـرد العدسةُ؛ألا على هيئته،:وبه شبهت البثرةُ فقيلَ هلا)٨(يف اللُّغة احلب املعروف، عدسال          
 :إليه من حـديث  بِس،أما ما نى املصطفَ وال يف أحاديث.اإلسالمِ قبلَ العربِ يف كالمِ العدسِ لفظةُ

 )١٠(،اإلعرايب شعن ابن-بضمتني-سِلُالب باسمِ العرب هعرفت وقد)٩(،فإنه ال يصح،..."عليكم بالعدسِ"
 )١٢(.اموغريه )١١(، قتيبةَ وابنِ

________________   
/ ٤:،تفسـري ابـن كـثري   ٢٤٨/ ٤:،تفسري الثعـاليب ٢٣٦/ ٥:،احملرر الوجيز٣٩٥/ ٢:الزاهر البن األنباري:انظر .١

 .١٦٤/ ٢٧:الطَّبرِي،تفسري ٢٨١
 . ١٤٤/ ١:،حادي األرواح١٩٧/ ٩:،تفسري الثعليب٢٧٨/ ٤:تفسري البغوي:انظر .٢
،حـادي  ٦٣/ ٤:تغليق التغليـق ،١٦٤/ ٢٧:الطَّبرِي،تفسري ٢٨١/ ٤:،تفسري ابن كثري٦٤٤/ ٢:تفسري جماهد:انظر .٣

 .٨١/ ١:الزهد البن سري.٤٢/ ٧:،مصنف ابن أيب الشيبة٤٦/ ٧:،مسند املقلني١٤٢/ ١:األرواح
،زاد ١٩٢/ ١٧:،تفسري القرطيب٣٦٨/ ٣:،تفسري السمرقندي٢٨١/ ٤:،تفسري ابن كثري٧٢٢/ ٧:الدر املنثور:انظر .٤

 .٤٣/ ٧:،مصنف ابن أيب الشيبة١٩٧/ ٩:،تفسري الثعليب١٢٨/ ٨:املسري
 .٢٨١/ ٤:ابن كثري ،تفسري٧٦/ ١:،الرقائق٧٦/ ٢:،الزهد البن املبارك٨١/ ١:الزهد البن سري:انظر .٥
 .٢/٣٩٥:الزاهر البن األنباري.١٩٧/ ٨:،البحر احمليط٢٣٦/ ٥:احملرر الوجيز .٦
 .١٣٣:األلفاظ املذكرة واملؤنثة يف القرآن الكرمي .٧
 .٧٤٤:اللُّغةمقاييس ،٢/٣٢٧:،اللباب يف ذيب األنساب٥٥١:املُفْردات:انظر .٨
،تلخيص ١٨٨/ ١:،أسىن املطالب٢٤٣/ ٢:ه الشريعة،تنزي٦٧/ ١:،موضوعات الصاغاين١٩٧/ ٢:املوضوعات:انظر .٩

)  ١١٤/  ١(  الضـعيفة  األحاديـث  سلسـلة  يف األلباين الق ،٥١/ ١:،املنار املنيف٢٤٣/ ١:كتاب املوضوعات
 . موضوع

 ].بلس:[التاج.٣٠٦/ ١٢:تهذيب اللُّغة:انظر .١٠
 .٧٩/ ١:أدب الكاتب:انظر .١١
  .١٥٢/ ١:فاظ الشافعي،الزاهر يف غريب أل٢٣١، ١٢٨/ ١:الفائق:انظر .١٢

  



 ١٤٠

  
 ريشـيةٌ  مركبـةٌ  ه،أوراقُالقرنية ،من الفصيلةالساقِ دقيق حويلٌّ عشب):"١(عاصرينامل عندهو و          
ذات أذينات رقيقة ، ومثرتقرنٌ ه مفلطح عن فلقـتنيِ  صغري كلُّ بذرة تنقشر وقـد  "فيه بذرةٌ أو بذرتان،

  )٢. (على جزِء من أجزاِء العنيِ باسمِ العدسة تشبيهاً ا  أطلق علماُء الطب القدماِء
  

          املعروف العدس ، ةعلى حنوِ ما قاله أهلُ اللُّغ بالعدسِ يف اآلية اداملُر ينَ فور٣. (واملُفَس(  
  

 ع ر م  
 العرم  الَىعت هلقَو يف:                           

                                                                                     ١٦/سبأ                                                                                                                  
  

عرم الغالم يعرم ويعرِم وعرِم وعرم عرامـةَ إذا  : يقالُ ) ٤(الشدةُ واحلدةُ ، : العرمِ يف اللُّغة  أصلُ        
 ، وتنكر ٥(اشتد ( أي شديد رِ . فهو عارماعلُ الشى قَونذَا املَعرِ بِهعالش يز:  [ومنه فجالر[  

  
                  ي امرؤي  ذُأإنارِمحعن م ارِمِ           بع انسول طَةُ  كَفس٦(ب(  

  

وقولٌ آخر ، ل:[أي شديدالطَّوِي[  
  

                ةيتوف تيرلٍ قد سولَةِ  هلَيسِ       والدرامٍ مي ععٍ ذموج تيد٧(ه(  
  
  

___________________  
  

 ].عدس:[املعجم الوسيط .١
 .١٣٨:عجم الفرائدانظر م .٢
  .١/٣٩٥:تفسري البحر احمليط،١/٤٢٧:تفسري القرطيب،٥٥١:املُفْردات:انظر .٣
 .٧٦٣:اللُّغةمقاييس :انظر .٤
 ].عرم:[،اللسان،التاج٢/١٤٥:احملكم واحمليط األعظم،٢/٥٨٤:املقنع يف علوم احلديث :انظر .٥
، اللسان، ٧٦٣:اللُّغة،مقاييس ٢/٢٣٧:اللُّغة تهذيب:،وبال نسبة يف]عرم:[العني:البيت منسوب لصقر بن حكيم يف .٦

 ].عرم:[التاج
 ].عرم:[،العني،اللسان،التاج٧٦٣:اللُّغة ،مقاييس٢/٢٣٧:تهذيب اللُّغة:البيت بال نسبة يف .٧



 ١٤١

  
  ]الوافر:[حدته وشدته،ومنه قولُ سالمةَ بنِ جندلَ:،أيوعرام اجليشِ

  

ا  ـَوإِنا وإنددى عا كاحلَص           ـبراما عيهف يبِ الَّتو احلَر١(ن(  
  

فالنٌ عارم وعرمي إذا ختلـق  :يقال)٢(،،وهي الشدةُ والشراسةُ وصعوبةُ اخللقِمن هذا األصلِ العرامةُ    
جيش عرمرم،وقد كان العـرب إذا  :لذلك يقالُ للجيشِ الكثريِ الشديد. بالشدة والشراسة وسوِء اخللقِ 

  ]الطَّوِيل:[دوا تفخيم أمرٍ زادوا يف حروفه ، قال الشاعرأرا
  

  )٣(ا نعما حوما وعزا عرمرما         أَداراً بأمجاد النعام عهِدتها                       
  

؛سـمي  املاَء ليحجز به الوادي يعترض سدال:أى)٤(،اةُنساملُوهي :العرمةُ:-كذلك–من هذا األصلِو    
هبذلك لشدت،واجلمع عرم  ،وقلَي:رِالعم جمع ال واحلَ دهعٍ، :،أَيمج ـماس هـل عـن أيب   أَنقننِحـ ي   ةَفَ

  ]تقَارِباملُ:[ومنه قَولُ أَبِي سفْيانَ بن احلَارِث)٥(،"ةيدواَأل اطسوأَ يى فنبت اسبحاَأل:امرعاَأل:"قوله
  

  )٦(مرِالع عورالزا هيف قرغَو                       دالَي البِف مر مهقَزمفَ                    
  

  :واملُفَسرونَ في املُراد بالعرمِ يف اآلية على عدة أقوالٍ 
  

  )٧. ( عباسٍ عن ابنِيف رواية  ، الشديد العرم أنَّ: األولُ 
_____________  

 ].عرم:[،اللسان،التاج، العني٢/١٢٠:،املخصص٢/١٤٥:،احملكم واحمليط األعظم١/٣٦:البيت يف ديوانه .١
، ٨/٨٣:،تفسري الثعليب٣/٥٥٤:،تفسري البغوي١٤/٢٨٦:،تفسري القرطيب٣/٦٤:،عمدة احلفاظ٥٦٢:املُفْردات:انظر .٢

 .٦/٦٦:توضيح املشتبه
 ].عرم:[،العني،اللسان،التاج٧٦٣:اللُّغة، مقاييس ٢/١٤٥:يط األعظماحملكم واحمل:البيت بال نسبة يف .٣
اللسـان، خمتـار   ،الصحاح،٣/٣١١:،الفائق٢/١٤٧:عظم،احملكم واحمليط األ١/١٥٠:غريب احلديث للخطايب:انظر .٤

،النـور  ١/٤١٢:،مثار القلوب يف املضـاف واملنسـوب  ١/٢٩٩:الدالالت السمعية ختريج،]عرم:[الصحاح،التاج
 .١٤٥:،معجم أعالم القرآن٥/٣٧:،معجم البلدان٢/١٠٢٢:اللُّغة،مجهرة ٢٢/٧٨:الطَّبرِِي،تفسري ١/٦٦:السافر

 ].عرم:[،اللسان١/٢٩٩:الدالالت السمعية ختريج، ٢/١٤٧:احملكم واحمليط األعظم: انظر .٥
 .٦٢/٣٩٥:،تاريخ مدينة دمشق١/١٥٠:غريب احلديث للخطايب:البيت يف .٦
،فتح ٧/٢٦٠:،تفسري البحر احمليط١٠/٣١٦٦:،تفسري ابن أيب حامت٤/٤١٤:،احملرر الوجيز٦/٦٩٠:الدر املنثور:انظر .٧

 ،٤/٣٢٣:القدير
 



 ١٤٢

 
،  قتادةُ وبه قالَ) ١(،  عباسٍ رواه العويف عن ابنِالَّذي كان يأيت السيلُ منه ،  الوادي أنه اسم:  والثاين

)٢( والضحاك  ،)٤. ( ومقاتلٌ )٣(  
  

وهـي   عرمـة  مجع:"العرم)٧(أبو عبيدةَ قالَ)٦(.قتيبة وابنِ )٥(،جماهد عن،السد:،أياةُنسأنه املُ:والثالثُ
واملسناةُ السكر . "  

  

والرابع:اجلرذُ أن العرم ي نقبالَّذ  ٨. (السد(  
  

إىل الصحة الثالثُ هو األقرب ألن؛والرأي وألناملفسرين، عليه أكثر عر العرم اليمنِ مجع وهـو  يف لغة مة
  ]املُتقَارِب:[قول األعشى ومنه في الشعرِ بِهذَا املَعنى)٩.(كلُّ ما يبنى ليمسك املاَء

                  

                    قفّى عليها العرم ةٌ                  ومأربوِسي أُسؤتفَفي ذَاك للم  
                    لَـه هتنب امخررِمي لَم ماؤهم اَءهإذَا ج                   ريمح ١٠(م(  

_____________  
 ٢٢/١٢٦:،روح املعاين٦/٤٤٥:املسري،٧/٢٦٠:،تفسري البحر احمليط٤/٤١٤:،احملرر الوجيز٦/٦٩٠:الدر املنثور:انظر .١
، ٦/٤٤٥:،زاد املسـري ٧/٢٦٠:،تفسـري البحـر احملـيط   ٤/٤١٤:، احملـرر الـوجيز  ١٤/٢٨٥:تفسري القرطيب:انظر .٢

 .٢٢/١٢٦:، روح املعاين١/٣١٦:التبصرة
 .٢٢/١٢٦:روح املعاين،١/٣١٦:،التبصرة٧/٢٦٠:بحر احمليطتفسري ال،٦/٤٤٥:،زاد املسري٤/٤١٤:احملرر الوجيز:انظر .٣
  .٢٢/١٢٦:، روح املعاين٦/٤٤٥:زاد املسري:انظر .٤
 .١/٣١٦:صرة، التب١/٤٠٣:،اإلتقان يف علوم القرآن٦/٤٤٥:زاد املسري:انظر .٥
وابن قتيبة هو أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الـدينوري ،مـن أئمـة    . ١/٣١٦:،التبصرة٦/٤٤٥:زاد املسري:انظر .٦

 ]٨٢:موسوعة األمساء واألعالم[ ،٢٧٦األدب،ومن املصنفني املكثرين،ولد وتويف يف بغداد سنة 
 .١/٣١٦:،التبصرة٦/٤٤٥:زاد املسري: ،وانظر٢/١٤٦:جماز القرآن .٧
 .١/٣١٦:،التبصرة٤/٣٢٠:،فتح القدير٦/٤٤٥:،زاد املسري١٤/٢٨٥:تفسري القرطيب:انظر .٨
، روح ٤/٤١٤:،احملـرر الـوجيز  ٢/٣١٨:،غريب احلـديث البـن اجلـوزي   ٢/٦١:غريب احلديث البن قتيبة: انظر .٩

ـ ١٩/١٢٩:،عمـدة القـاري  ١/٣٨٠:، اإلتقان يف علوم القرآن٧/٢٥٩:، تفسري البحر احمليط٢٢/١٢٦:املعاين يض ،ف
 .١/٣٠٧:الزاهر البن األنباري،١/٧:،األمايل يف لغة العرب٤/٣١٠:القدير

، تفسري ١/١٢٢:،السرية النبوية٢/١٦٠:،البداية والنهاية٧/١٠٢:،احليوان٢/١٤٦:،جماز القرآن١/٢٢٩:البيتان يف ديوانه .١٠
،موسـوعة األمسـاء   ٢٢/١٣٣:،روح املعـاين ٤/٤١٤:، احملرر الوجيز٣/٥٣٦:، تفسري ابن كثري٧/٢٦٠:البحر احمليط

 .٢/٩٥:واألعالم املبهمة يف القرآن الكرمي
  

  



 ١٤٣

  ] املنسرح:[اجلعديِ ومنه قولُ
  

  )١(ومن سبأ احلاضرين مأرب إذ              يبنون من دون سيله العرما                
  

  ع س ل  

  عسل الَىعت هلقَو يف:                  ١٥/حممد                                                                                                             
   
  

العسلُ املعروف والَّذي هـو  :وهو عند أهلِ اللُّغة)٢(،ويشتق منه،الطعام احللو:يف عسل األصلُ          
الَّـذي   األزهارِ من رحيقِ ينتج غذاٌء:وبتعبريٍ أدق هو ) ٣(ه النحلُ من فيه ، لعاب النحلِ ، وهو ما ميج

    : -تعـاىل   –، قالَ  ميتصه وحيمله إىل خالياه خفيف مائي سائلٍ رحيقٍعلى شكلِ  النحلُ جيمعه

                           

                              

                 ]ويف ]٦٨،٦٩/النحل يف الشـفاءُ :"احلديث  يف:ثالثـة 
أو حمجمٍ شرطة أو عسلٍ شربة و بنارٍ كية َعن أميت ىأ ـله  :يقال)٤(،"الكيعسيعِسله وي لَ الطعامسع

  )٥. (عسالً وتعسيالً إذا خلطَه به،وطَيّبه وحاله منه،ومنه زجنبيلٌ معسلٌ أي خملوطٌ وحملَى بالعسلِ 
  
  
  

___________________ 
  

، ١/١٢٦:،طبقات فحـول الشـعراء  ٩/١٣٧:،خزانة األدب٢/٧٧٣:اللُّغةمجهرة :البيت منسوب للنابغة اجلعدي يف .١
 .٤/١١٧٠:،معجم ما استعجم٣/٢٠٤:،إعراب القرآن١/٩٦:،االسة وجواهر العلم٢/٥٧:تاريخ ابن خلدون

 .٧٧٢، ٧٧١:اللُّغةمقاييس :انظر .٢
،تفسـري  ٥١٤/ ١:،التعـاريف ]عسل[٤٨٤/ ١:،احملكم واحمليط األعظم]سلع[٣٣٢/ ١:،العني٥٦٦:املُفْردات:انظر .٣

 .٢٣٧/ ١٦:القرطيب
باب ما جاء يف اسـتحباب تـرك   (٩/٣٤١:سنن البيهقي الكربى)باب الدواء بالعسل(٥/٢١٥٢:صحيح البخاري .٤

 .٢/٦٠:،شعب اإلميان٢/٣٦٢:،الفردوس مبأثور اخلطاب١/٦٧٧:احملرر يف احلديث)االكتواء
  ].عسل:[،التاج،خمتار الصحاح٢/٥٧:يب اللُّغةتهذ :انظر .٥



 ١٤٤

  ]يلالطَّوِ:[الرمةذي  ومنه قولُ
  

  )١(املُعسلِ الزنجبِيلِ كَطَعمِ رضاباً            بِه منحت مسواكَها أَخذَت إذا                  
  

 لذةَ  اِهللا رسولُ هبّ،وبه ش هم إياهأعطيت ،فعسلتهم وعسلتهم أييطلبون العسلَ:أيوجاؤا يستعسلون،
  ) ٢".(كتيلَسع ويذوق هتذوقي عسيلت حىت:"األولِ للزوجِ الرجعة يف شرط البائنِ للمطلقة ،فقالَاجلماعِ

  

، فـال   الدنيا عسلَ ال يشبه إال أنه عسلٌ ، اللُّغة ما قاله أهلُ على حنوِ بالعسلِ في املُراد املُفَسرونَو      
  )٣( . وال كدر وليس فيه عكر ، النحلِ من بطون ألنه مل خيرج ؛ هوال غري مشع هخيالطُ

  
  ع ط ف  

  عطفه    ـالَىعت ـهلقَو ـيف:              

                        ٩/احلج                                      
   

 أصلٌ والفاُء والطاُء العني):"٤(فارسٍ ابن قالَ.واإلمالة على اإلنثناِء الداللةُ"عطف"يف مادة األصلُ         
يقالُ"وعياجٍ على انثناِء يدلُ صحيح،:أمل:،أيالشيِء عطفتتهويف حديث، أم  معبـد":   ـفارِهـي أَشوف

   . هنِيع هدبِ بطولِ ،تصفه فاوانعط لٌوط:أي)٥(،"عطَف)أهداب عينيه(
  

  
________________  

  
 .٦٠:،معرب القرآن عريب أصيل]عسل:[،اللسان،التاج٢/٨٥٧:اللُّغة ،مجهرة١/١٤٨:البيت يف ديوانه .١
ال حتل املطلقة ثالثا حىت (١٠٥٦/ ٢: ،صحيح مسلم)ز طالق الثالثباب من أجا( ،٢٠١٤/ ٥: صحيح البخاري .٢

، ٤/٣١:،اجلمع بني الصحيحني١٧٢/ ١:،املنتقى١٤٥/ ٤:،املسند املستخرج على صحيح مسلم)تنكح زوجا غريه
،الكـايف يف فقـه ابـن    ١٩٢/ ١:،مسند الشافعي٣٧٤/ ٧:،سنن البيهقي الكربى٣٥١/ ٣:سنن النسائي الكربى

 .١/٥١٢:،تلقيح فهوم أهل األثر١٤/ ١:كفاية يف علم الرواية،ال٢٣٥/ ٣:حنبل
، ٤٨/ ٢٦:،روح املعـاين ١٩٢/ ٥:، تفسري البيضـاوي ٦٩/ ٤:،تفسري ابن كثري٩٦/ ٨:أَبِي السعودتفسري :انظر .٣

 .٧٩/ ٨:تفسري البحر احمليط
 ].عطف:[اللسان،خمتار الصحاح،املعجم الوسيط:، وانظر٧٩٥: اللُّغةمقاييس  .٤
، ٣/٢٥٧:النهاية يف غريب احلديث واألثر،٤/١٩٥٩:،االستيعاب١/٩٥:،الفائق١/٤٦٣:ديث البن قتيبةغريب احل .٥

ةاللُّغ بيذهمل أجد له خترجيا].خطف:[،اللسان،التاج١/٣١٠:،اخلصائص الكربى٢/١٠٨:ت. 



 ١٤٥

 ):٣( فارسٍ قال ابنو."منكب الرجلِ عطفُه":)٢(قال األزهري)١(،املنكب:العطْف:أهلُ اللُّغة قالَ       
 جانباه من لـدن :عطفا الرجل"):٤(وغريه،"عليهما مييلُ مسيا بذلك ألن اإلنسانَ؛العطفان:نيِيقال للجانب"

  ."  على عطفي الرجلِ ألنه يقع؛  املعطف يموبه س،  ومشالٍ رأسه إىل وركيه عن مينيٍ
  

الوي عنقه ، عن :،واملعىنية الكرمية على حنوِ ما قاله أهلُ اللُّغةواملُفَسرونَ في املُراد بالعطف يف اآل       
مع أن العطف يشملُ العنق وغريه؛ألنه أولُ ما يظهر فيـه  -ناه-وعربوا بالعنقِ)٥(قتادةَ وجماهد وغريِمها،

عرض عما يدعى ي:-اهن–،واملرادوالعرب تقولُ ثىن فالنٌ عطفَه إذا أعرض وصد)٦(،الصدود عن الشيِء
   :-تعاىل–كقوله)٧(،إليه من احلق استكباراً                        

   ]تعـاىل  وقولـه  ]٧/لقمان:                           

             ]تعـاىل  وقولـه  ]٥/املنافقون:               

      ]وقوله تعاىل]٨٣/اإلسراء،:           ]١٨/لقمان[  

  ف ج و  
  فجوةقَو يـالَى فعت هل:                 

                        ١٧/الكهف                                                                        
  

  )٨.(املتسع بني الشيئنيِ:-الفرجةُ مبعىن واحد-اجليمِ وسكون الفاِء بفتحِ - الفجوةُ         
___________________  

 .١٠٤:معجم الفرائد ].عطف:[اللسان:انظر .١
 ].عطف:[اللسان:،وانظر٢/١٠٦:غةتهذيب اللُّ .٢
 .٧٩٥: اللُّغةمقاييس  .٣
 .٢٨٠/ ٤:أضواء البيان].عطف:[،خمتار الصحاح،التاج٣/٩٣:،عمدة احلفاظ٥٧٢:املُفْردات:انظر .٤
، ١٢١/ ١٧:الطَّبـرِي ،تفسـري  ١٢/ ٦:الدر املنثور،٢٧٧/ ١:تنوير املقباس: وانظر.٢٧٦/ ٣:تفسري البغوي:انظر .٥

،زاد ٩/ ٧:، تفسري الـثعليب ٣٢٩/ ٦:، تفسري البحر احمليط١٦/ ١٢:، تفسري القرطيب٤٥٠/ ٢:تفسري السمرقندي
 .٤٤١./٣:فتح القدير ، ٤٠٩/ ٥:املسري

 .٤/٢٨٠:أضواء البيان :انظر .٦
 .٣/٢١٠:تفسري ابن كثري ،١٧/١٢١:تفسري الطَّبرِي :انظر .٧
النهاية يف غريـب احلـديث   ،٩٠/ ٣:،الفائق٨٢٦:املُفْردات،]فجا:[اللسان،،خمتار الصحاح،املعجم الوسيط:انظر .٨

  .٤١٤/ ٣:واألثر
 



 ١٤٦

        
 )٢(،وقال الراغـب "إليه من ضيقٍ فضيي من األرضِ املتسع املوضع والفجواُء الفجوةُ):"١(دريد ابنقالَ 

  ]البسيط[ :الشاعرِ،ومنه في الشعرِ بِهذَا املَعنى قَولُ "الساحةُ املتسعةُ وفجوةُ الدارِ ساحتها:الفجوةُ:"
  

  )٣(ارِالد ةَوجوا فَلَّحيحوا وبِى أَتح                  ةًصقَنماة وزخمْ كموقَ تسبلْأَ              
  
كم وبينـه وبـني   ال يصلني أحد":ومنه قولُ ابنِ مسعود )٤(،الفرجةُ ألا متسع-أيضاً –والفجوةُ  

ملتصقاً مبا أمامه،ومنه كذلك  فرجةٌيعين)٥(،"فجوةٌ القبلة رسولُ اِهللا  انك:"حديثُ،يريد يسري العنق 
  ]الطَّوِيل[:ُ،قال الشاعرغايةَ اإلسراعِ:،والنصإذا وجد مكاناً متسعاً أسرع:أي)٦(،"صن فجوةً وجد فإذا

  

  )٧(لِزا علَو لٍيم ريالً غَيخاالً وجرِ                 ةوجفَو ادو لَّا كُنأْلَمُ نوحنُ
  

  
______________  

  
هو أبو بكر األزدي،حممد بن احلسن بن دريد من أزد عمان .١٤٧/ ٢:مشارق األنوار:،وانظر٤٨٩/ ١:اللُّغةمجهرة  .١

رة املقصـو "ابن دريد أشعر العلماء وأعلم الشعراء،وهو صـاحب  :واألدب،كانوا يقولون اللُّغةمن قحطان،من أئمة 
تـويف  .ولد يف البصرة،وانتقل إىل عمان فأقام ا اثين عشر عاما وعاد إىل البصرة،مث رحل إىل نواحي فـارس "الدردية

 ]١٥١:موسوعة األمساء واألعالم[هـ ٣٢٢سنة 
 .٦٢٦:املُفْردات .٢
،أضـواء  ٣٥٠/ ١٠:،تفسري القرطيب٢٧٥/ ٣:،فتح القدير١٤٦/ ٢:،السرية النبوية]جفا:[اللسان:البيت بال عزو يف .٣

 .٢٢٠/ ٣:البيان
 .١٨/٤٤:عمدة القاري :انظر .٤
/ ٣:،الفـائق ١٧٧/ ٢:،غريب احلديث البن اجلـوزي ٢٣١/ ٢:،غريب احلديث البن قتيبة٢٥٩/ ٩:املعجم الكبري .٥

 .١٢٤/ ٢:،املغرب يف ترتيب املعرب٤١٤/ ٣:النهاية يف غريب احلديث واألثر،٩٠
ب اإلفاضـة مـن عرفـات إىل    بـا [٩٣٦/ ٢:ح مسلم،صحي]باب السرعة يف السري[١٠٩٣/ ٣:صحيح البخاري .٦

/ ٢ :،سنن ابن ماجه١٩١/ ٢:،سنن أيب داؤود٣٣٨/ ٣:،اجلمع بني الصحيحني٢٦٦/ ٤:صحيح ابن خزمية،]مزدلفة
 ،٨٠١/ ٢:،مشكاة املصـابيح ٢٦/ ٧:،مسند الرباز٢٠٥/ ٥:،مسند أمحد بن حنبل٣٩٢/ ١:، موطأ مالك١٠٠٤

،العنق ضرب ١٤٠/ ٥:،نيل األوطار١٢٧/ ١١:،سري أعالم النبالء٥١٠/ ١:،الروض املربع٢٥٤/ ٢:تلخيص احلبري
 .من السري

 .٣٦٩/ ١٠:،تفسري القرطيب٣/٢٢٠:أضواء البيان: البيت بال عزو يف  .٧
 



 ١٤٧

 
١(ابنِ منظورٍ وعند":(فيه:الفجوةُ يف املكان فتح" واجلمع، :جاٌء وفجواتركاٍء مثلُ،ف وركوات   مجـع

 ركوة .رواملُفَسةعلى حنوِ ما قاله أهلُ اللُّغ يف اآلية بالفجوة اداملُر ينَ فوهم يف متسـعٍ منـه   :،واملعىنو
 ، ٢(داخال( الريحِ يناهلم برد كثريٍ .هاونسيم قالَ ابن)يف متسعِ منه داخالً حبيثُ ال تصيبهم ،  :أي):"٣

  ".إذ لو أصابتهم ألحرقت أبدانهم وثيابهم 
  

  ف ر ث  
  فرث  ـالَىعت هلقَو يف:                          

                              ٦٦/النحل                                                     
   

         األصلُ يف الفرث ،فرثَ:يقالُ)٤(الشيُء املتفتت بِكَ احلبوفتته:هد،ضربته حىت فرثت  كبـديف  ه
جوففَ :أي، هتتتأمنه قولُ و،اهكلثومٍ م بنت ألهـلِ عن اجلميعِ -رضي اهللا-بنِ أيب طالبِ علي  الكوفـة :

ومن هذا األصلِ الفرثُ الَّذي هو ما يف الكـرشِ ،  ) ٥(،..."؟ ِهللا ا لرسولِ متثْرفَ دبِأتدرون أي كَ"
كونُ مفَتتاً ، ومجعه سمي بذلك ألنه ي) ٧(؛  يف الكرشِ احلاصلةُ املأكولةُ األشياُء هو: وعند البعضِ )٦(

 فيها الغنم لَخست يالَّت فروثُ ، واملفارثُ املواضع.  
  

_____________  
  

 ]. فجا:[اللسان .١
، تفسـري  ٤٨٣/ ٣:،تفسري البيضـاوي ٦٦٢/ ٢: ،الكشاف٨٥/ ٢١:،التفسري الكبري٧٦/ ٣: تفسري ابن كثري:انظر .٢

، تفسـري  ٢١٢/ ١٥:الطَّبـرِِي ، تفسري ٣٤٠/ ٢:فسري السمرقندي، ت٤٧٢/ ١:تفِْسير السعدي،٣٨٢/ ١:اجلاللني
/ ٦:،تفسري البحـر احملـيط  ١١٧/ ٥:،زاد املسري٢٢٢/ ١٥:،روح املعاين٦٥٦/ ٢: ، تفسري الواحدي٦/ ٣:النسفي
 .٢٤١/ ٢:،تفسري العز بن عبد السالم١٠٤

 .٣/٧٦:تفسري ابن كثري .٣
 .٨٣٤:اللُّغةمقاييس :انظر .٤
 .١٣٥/ ٢:هرة خطب العرب،مج]فرث:[اللسان والتاج .٥
،البيـان يف تفسـري   ٨١/ ٤:،معاين القـرآن ١١٨/ ٣:،كشف املشكل٣٦٢/ ١:،غريب القرآن٦٢٨:املُفْردات:انظر .٦

،مشـارق  ٢٩٣/ ١:،تذكرة األريب يف تفسري الغريـب ٢٢٥/ ١:،تفسري غريب ما يف الصحيحني٢٦١/ ١:القرآن
 .١٥٠/ ٢:األنوار

 .٤٩٤/ ٥:لبحر احمليط،تفسري ا٥٣/ ٢٠:التفسري الكبري:انظر .٧



 ١٤٨

  
  ]الطَّوِيل:[جرتها ددرت الًبِإِ فصي ياللَاهل رٍوثَ بن ديمح الَقَ
  

  )١( سحيق الصالِء بني إْمثد حصى         كأنه حىت الفَرث رجيع رددنَ
  

         اآلي يف ثبِالفَر اداملُر ينَِ فورـن    واملُفَسشِ مالكَـر ـيا فم أَي،ةلُ اللُّغأَه ا قَالَهوِ محلَى نع ة
  ."الفَضلَات الَّتي يتركُها اهلَضم املعدي

  

د عب صلَختست نِباللَّ اتنوكَم نَّأَ وقَد تكَاملت البحوث العلْمية في العصرِ احلَديث وتوصلَت إِىل         
هالطَّ مِضامِع من بيالفَ نرث وترِجي مع مجرمِى الد لتلَإِ لَصى الغداللَّ دنِبية في ضرعِو ـ ال إناث   ـيالَّت
تتلَّوى استخالص يف اللنبِ أن يبقى أي آثارٍ دونَ الدمِ من بنيِ اللنبِ مكونات و أو الدمِ من الفرثتضاف 

جتعلُ اللنبِ سكرِ مادةُ اللنبِ إليه يف حويصالت يالَّتسائغاً ه ٢".(للشاربني(  
  

  ف ر ع  
  فرع  ـالَىعت هلقَو يف:                              

                       ٢٤/إبراهيم                                                                                                                               
   

وفرع رعت الشـيَء فرعـاً إذا علوتـه،   ف:يقالُ) ٣(العلو واالرتفاع ، : اللُّغة أصلُ الفرعِ يف            
أنَّ : وكذا قالَ أهلُ اللُّغة ،أعاليها:أي)٤(،"أذنيه يديه إىل فروعِ كان يرفع:"أعالها،ويف احلديث:جرةالش

 ، كلِّ شيٍء أعاله ٥(فرع (فرعاً يف الغالبِ ل يمس ، فروع على األصلِ واجلمع هلُوع.  
__________________  

 مـع  حنينـا  وشـهد ،اجلاهلية يف زمنـا  عاش،خمضرم شاعر: املثىن أبو العامري، اهلاليل حزن بن ثور بن محيدهو  .١
 اجلمحي هوعد،مروان بن امللك عبد زمن أدرك: وقيل،عثمان خالفة يف ومات  النيب على ووفد وأسلم،املشركني

/ ١:،والبيـت يف احملكـم واحملـيط األعظـم    )٢/٢٨٣:األعالم.( شعر ديواناإلسالميني، وله  نم الرابعة الطبقة يف
 ].رجع:[،العني واللسان٣١٨

 http://www.qurrataiba.com/vb/showthread.php?t=4668 :انظر الرابط التايل  .٢
 . ٨٣٢:اللُّغة مقاييس:انظر .٣
،الصـالة وحكـم   ٥٩٨/ ٣:،بدائع الفوائـد ٢٨٠/ ١:املغين،١٧٢/ ١:،شرح الزركشي٢٨٤/ ١٩:املعجم الكبري .٤

 .) ٦٧/  ٢(  اإلرواء ،)  ٣٣٠(  داود أيب صحيحه األلباين يف ححص .١/٢٢٧:تاركها
 .٧٠/ ١:ع،املطلع على أبواب املقن]فرع:[،اللسان والتاج١٢٢/ ٢:احملكم واحمليط األعظم: انظر .٥

  
  



 ١٤٩

مرتفعاً يف اهلواِء حنو السماِء ، :وِ ما قاله أهلِ اللُّغة،أيواملُفَسرونَ يف معىن الفرعِ يف اآلية على حن         
رأسها يف السماِء ، قالوا ذلك ألنَّ رأس كلِّ شيٍء إمنا هو أعاله ، وعند : فرعها يف السماِء : وقالوا ) ١(

  :فرع الشجرة أغصانها ، وذلك باعتبارينِ ) : ٢(من فصلَ قالَ 
  

رجلٌ أفرع وامرأةٌ فرعاُء أي طويلةُ الشعرِ ، ويف الشعرِ كمـا يف  : باعتبارِ الطولِ واالمتداد ،كقوهلم -
  ]البسيط:                                                                          [قولِ األعشى 

  

  )٣(تمشي اهلُوينا كما يمشي الوجي الوحلُ     غَراُء فَرعاُء مصقُولٌ عوارِضها                
  

  .الولد فرع والده ، وفروع املسألة  ما نشأَ منها : وباعتبارِ األخذ من الشيِء ، ومنه قيلَ -
  

         ويف اآلية  " هّبالطيبةَ الكلمةَ -سبحانه وتعاىل- اُهللا ش بالشجرة الطيبةَ الكلمةَ ألنَّ الطيبة ـ ثْت مر 
املفسرين الَّذين يقولون  مجهورِ على قولِ وهذا ظاهر،  النافع الثمر تثمر الطيبةُ والشجرةُ،  الصاحلُ العملَ
  )٤" . ( والباطنة ةالظاهر الصاحلة األعمالِ مجيع تثمر ا؛ أل أن ال إله إال اُهللا هي شهادةُ الطيبةَ الكلمةَ

  
  ف ل ن   
  فالن الَىعت هلقَو يف:                  ٢٨/الفرقان                                                                                                                  

  
 ،الفاُء والالم والنونُ كنايةٌ عن كلِّ أحـد )"٥(،قالَ ابن فارسٍكنايةٌ عن أمساِء الذكورِ من اآلدميني:فالنٌ

،ويا فلُ  يف النداِء ، فتحذف الفالنُ والفالنةُ:فالين والفالنية،ولغريِ اآلدمينيال:،ويف النسبِولألنثَى فالنةٌ"
  )٦. (األلف والنونُ لغريِ الترخيمِ ؛ ألنه لو كان ترخيماً لقالوا يا فال 

  
_______________ 

 ،٢/١٤٠:،التسهيل لعلوم التنزيل٣/٣٣٥:احملرر الوجيز:انظر .١
 .٢٢٠/ ٣:،عمدة احلفاظ٦٣٢:املُفْردات:انظر .٢
 ،١٠٩٧/ ٢:،احلماسـة املغربيـة  ٩٠/ ٢:،احلماسة البصرية١٣٢،١٧٧/ ٩:،األغاين١٦٢/ ١:البيت يف ديوانه .٣

 .١٩٨/ ١:معاهدة التنصيص.٣٩٦/ ٨:،خزانة األدب٢٤٨/ ١:الصناعتني الكتابة والشعر
 .١٧٢، ١/١٧١:إعالم املوقعني،١/٣٥:األمثال يف القرآن الكرمي .٤
 ].فلن:[اللسان ،التاج،القاموس احمليط،خمتار الصحاح:،و انظر٧٩٣:اللُّغةمقاييس  .٥
 ،٣/٥٠٧:كتاب سيبويه،١/٣٢:املفصل،١/٤١٦:قواعد الفقه،٤/٧٢:فتح القدير،٢٢/٢٠١:عمدة القاري:انظر .٦

 ،٣/٢٥٥:ذيب االمساء



 ١٥٠

  ]الرجز:[اعرِ،كما يف قَولِ الشورمبا جاَء ذلك يف غريِ النداِء لضرورة الشعرِ
  

  )١(لِعن فُ اًالنك فُِسمأَ ةجيف لَ                              
  

: -هنا -،واملراد،واملُفَسرونَ في املُراد بفالن يف اآلية على حنوِ ما قاله أهلُ اللُّغةأمسك فالنُ عن فالن:أي
بنِ خلف ّخمصوأو أخوه أميةُ) ٢(،أيب به حىت ال يكونَ الوعد صاً به أو مقصـوراً  ،وكين عنه ومل يصرح

- الشيطان،واحتج لصاحبِ هذا القولِ بأنَّ بعده قولُه:فالناً):٣(،وقيلَذلك كلُّ من يفعلْ عليه،بل يتناولُ
   : -تعاىل         ]٢٩/الفرقان.[  

  

      يقدهو الص هي أرجحهذا والَّذ مايؤيد ألنَّ يف السنة، وهو قولُه": فلينظر هالرجلُ على دينِ خليل
  .وذكر الشيطانُ ألنه كان سبباً يف ضاللهما ) ٤(،"لِالخمن يأحد كم 

  

  ف ن ن  

  أفنان الَىعت هلقَو يف:                                ٤٨/الرمحن                                                                                                                                                            
  

        الفاِء بفتحِ - الفنن والنون ةالغ:يف اللُّغصن ٥(،الورقِ الغض(َكذا قيده الراغب،)٦(للنوعِ واجلمع  
في الشـعرِ    على الغصون نِنالفَ ومن إطالقِ ، نٍنفَ مجع أفنانٌ : وللغصنِ ، نفَ هومفرد،  فنونٌ من الشيِء
لُ النابغةقَو  انِيير[:الذُّبافالو[  

  

                  ةٍ  تمامكاَء حديالً  ب٧(مفجعةٍ  على فننٍ تغين                    دعو ه(  
_______________  

  

، ٣٤٣/ ٢:ألدبخزانـة ا :وهو يف،تدافع الشيب ومل تقتل:،وصدرههذا البيت من أرجوزة طويلة أليب النجم العجلي .١
 ،،اللسان]فلن:[،اللسان٤٠٧ /١:اللُّغة،مجهرة ٢٦٥/ ١٠:تهذيب اللُّغة،٥٩/ ٢:مهع اهلوامع،٢٤٨/ ٢:،الكتاب٣٤٤
 ].جلج:[التاج

: ٢:،تفسري الواحـدي ١٦٨/ ٣:،تفسري النسفي٤٧٤/ ١:،اجلاللني٢٨١/ ٣:،الكشاف٤٥٤/ ٦:البحر احمليط:انظر .٢
 .٤٥/ ٦:،أضواء البيان٣١٨/ ٣:،تفسري ابن كثري٧٧٨

   .٢٦/ ١٣: تفسري القرطيب .٣
ـ ٤/٢٥٩:،سنن أيب داؤود٤/٥٨٩:سنن الترمذي .٤ : ،جـاء يف الـدرر السـنية   ٤/١٨٨:حيحني،املستدرك على الص

 .حسن غريب:،خالصة الدرجة٨٩:الآليل املنثورة،الزركشي:أبو هريرة،املصدر:احملدث
 ].فنن[:اللسان،خمتار الصحاح  .٧٨٨:اللُّغةمقاييس ،١٠١٢/ ٢:اللُّغةمجهرة : انظر .٥
 .٣/٢٥٣:عمدة احلفاظ:،وانظر٦٤٥:املُفْردات .٦
،تفسـري  ١٤٠/ ٥:،فـتح القـدير  ١٨٥/ ٨:،البحر احملـيط ٣٩٦/ ٢:البن األنباريالزاهر ،٩٦/ ١:البيت يف ديوانه .٧

  .٧٠/ ٩:،فتح الباري١٧٨/ ١٧:القرطيب



 ١٥١

  : نيِقول على يف اآلية األفنانب في املُراد املُفَسرونَو
 أكثـر وعليـه  )٢(،وعكرمـةَ )١(،جماهد وهذا قولُ،الغض وهو الغصن،نٍنفَ وهي مجع،أا األغصانُ:أحدمها

٣(.املفسرين(   
 قـالَ  )٥(. جـبريٍ  وابنِ)٤(،عباسٍ ابنِ ،وهذا قولُنفَ وهي مجع،شيٍء من كلِّ والضروب أا األلوانُ:والثاين

٦(الضحاك:(ذواتا ألوان من الفاكهة،وجمعطاٌء ع فنونٌ غصنٍ يف كلِّ:فقالَ،القولنيِ بني من الفاكهة.)٧(  
  

 احلـديثَ  فإنَّ ، للسياقِ مناسب ذلك وألنَّ ، املفسرين عليه مجهور ألنَّهو األرجح ؛ والقولُ األولُ         
سياقٍ ضمن يعباألفنانَ بالذكرِ ؛  عن ر ا هي دقائقِ النعمِ ، فخصأليالَّت تورق وتثمر ، الظاللُ ومنها متتد ، 

ومنها جتتىن الثمار .  "اُهللا وقد ذكر نوعنيِ رمحنِال يف سورة من اجلنان ، بعضبعضٍ ها فوق ، اجلنـانَ  فذكر 
   :  مث قالَ ، أوالً ، العليا            ]منهما منزلةً أي أقلَّ ، ]٦٢/الرمحن ، اجلنـتنيِ  وبني 
منها،  فروق:  
 َقال ا  ، العليينيِ اجلنتنيِ يف وصفإ       ]يف  اُأل قالَ يف حنيِ]٤٨/نالرمحخرينِي  

       ]أي]٦٤/الرمحن: مائلتان إىل السواد من شدة اخلضرة ،  ـ  األولُ فالوصـف  ألنَّ ؛ ىأعلَ

   :ا قولههيدفال ي من النعيمِ عدة على ضروبٍ تطلق األفنانَ     ]٦٤/الرمحن.[  

 وقال يف العليني:            ] وقـال يف اآلخـريني  ]٥٠/الـرمحن،:        

     ]اجلريِ وماُء].٦٦/الرمحن النضخِ من ماِء أكثر  . 

 وقال يف العليني:                 ]وقال يف األخريني]٥٤/الرمحن:  

                ]٨(". ]٧٦/الرمحن(  
________________  

 ٥/١٤٠:فتح القدير. ١٨٩/ ٩:تفسري الثعليب.١٢٠/ ٨:،زاد املسري٢٣٣/ ٥:،احملرر الوجيز١٧٨/ ١٧: القرطيب:انظر .١
 .٥/١٤٠:فتح القدير. ١٢٠/ ٨:،زاد املسري١٥١/ ١٥:عمدة القاري: انظر .٢
 .٢٧٧/ ٤: ،تفسري ابن كثري٧٠٩/ ٧:الدر املنثور: انظر .٣
،احملـرر  ١٧٨/ ١٧:،تفسري القرطيب١٤٧/ ٢٧:الطَّبرِِي،تفسري ٢٧٤/ ٤:،تفسري البغوي٤٢٥/ ١:تنوير املقباس: انظر .٤

 .١٨٩/ ٩:،تفسري الثعليب٢٣٣/ ٥:الوجيز
  .١٢٠/ ٨،زاد املسري٢٧٤/ ٤:تفسري البغوي:انظر .٥
 .٢١٤/ ١٩:عمدة القاري.١٨٩/ ٩:، تفسري الثعليب٢٧٤/ ٤:،تفسري البغوي٣٣٤/ ٥:معاينتفسري الس: انظر .٦
 .٣٣٤/ ٥:تفسري السمعاين . ١٢٠/ ٨:،زاد املسري١٤٠/ ٥:فتح القدير:انظر .٧
  )بتصرف(.٢١٥:التعبري القرآين .٨



 ١٥٢

  ف و م  
  فومها   ـالَىعت ـهلقَو يف:                              

                                      ٦١/البقرة                                                                                        
  

       أهلُ اختلف ةالتفسريِ وأهلُ اللُّغ اداملُر يالفومِب ف  كبرياً اختالفاًيف اآلية،   بـه ابـن وهذا ما اعترف
هصي قالَ ما نالفاُء:")١(فارسٍ الَّذ والواو أصلٌ وامليم صحيح من أقوالِ و،"فيه خمتلف يف  العلماِءاملشهور

ما يلي  ذلك:  
  :التالية باألمورِ واستدلوا على ذلك،نبات دقيق شديد احلراقة قوي الرائحة،املعروف أنه الثوم:األولُ

كـذلك  ،والكرمية كما يف اآلية)٢(،والعدسِ من البصلِ هسبامع ما ين ركذُفقد السياقِ عليه، داللةُ  -١
  ]البسيط[:الصلْتأيب  بنِ أميةَ كما يف قولِ العريب الشعرِتذْكَر مثلُ هذه األمورِ مع بعضها البعض،يف 

  

  )٣(ومانُ والبصلُكَانت لَهم جنةٌ  إذْ ذَاك ظَاهرةٌ        فيها الفَرارِيس والفُ
  

  ]املُتقَارِب:[اآلخرِ وقولُ
  

متأَنو اسأُن ئَامولِ لاُألص                        كُمامطَع قَلُ الْفُوموالْح٤(و(  
  .يعين الثوم والبصلُ 

 عوضالَّتي ت رةوأثايف وأثاثي للحجا،للقربِ وجدف جدث حنو)٥(،يف العربية والثاِء الفاِء تعاقبِ كثرةُ - ٤
القدرِ حتت .  

  )٦.(بالثاِء ،وأيب بنِ كعبٍمسعود بنِ اِهللا عبد قراءةُ  -٣
________________  

 .٨٢٣: اللُّغةمقاييس  .١
 .٣٤:علم الداللة بني النظر والتطبيق:انظر .٢
ولـيس  ]. فوم:[اللسان،٦/٢٠٢:،تفسري الثعليب١/٤٢٥:،تفسري القرطيب١٦/٣٦:الطَّبرِيتفسري :منسوب له يفالبيت  .٣

شاعر جاهلي حكيم،من أهل الطائف،قدم :ربيعة بن عوف الثقفي بن أيب الصلْتوهو أمية بن عبد اهللا،أيب .يف ديوانه
وهو ممن حرموا على أنفسهم اخلمر ونبذوا .وكان مطلعا على الكتب القدمية،يلبس املسوح تعبدا.دمشق قبل اإلسالم

 ]١٧٧:موسوعة األمساء واألعالم[هـ٥بالطائف سنة مات .عبادة األوثان يف اجلاهلية
،فـتح  ١/٢٠٥:،تفسـري الـثعليب  ١/٣٨١:،تفسري البحر احملـيط ١/٤٢٥:تفسري القرطيب:البيت منسوب حلسان يف .٤

 . ،وليس يف ديوانه١/٩٢:القدير
 .٣٦٩:،مفردات القرآن٥٤٩، ٥٤٨:،العربية والنص القرآين٣٤:علم الداللة بني النظر والتطبيق:انظر .٥
،تفسـري  ١/١٠٢:،تفسـري ابـن كـثري   ٣/٩٣:،التفسري الكبري١/٤٢٥:، تفسري القرطيب١/١٧٧:الدر املنثور:رانظ .٦

  .١/٣٩٥:تفسري البحر احمليط ،١/٤٧:،تفسري النسفي١/٨٦:،تفسري السمعاين١/٨٤:السمرقندي



 ١٥٣

 . فطلبوه من البقولِ ٍءهم منها فتشوفوا إىل شيخروجِ قبلَ يف مصر الثومِ اعتادوا على أكلِ أن بين إسرائيلَ -٤
ـ ي  أنْ ملا جـاز  هو احلنطةُ املراد لو كانَ : القائلون ذا القولِ قالو    : الِقَ        

          احلنطةَ ألنَّ ؛ أشرف ١( ، األطعمة(وقولَالهذا  اختارجماهد، ،)٣( ،مقاتلٌو)٢( 
    )٥( . مشيلٍ بن والنضر )٤( ، يوالكسائ

  

  ]الكامل[:الشاعرِ قَولَوجعلوا منه  ، منه اخلبز لُمعي الَّذي روهو الب،احلنطةُ الفوم : الثاين 
  

قد تنِي كُنِسبى أَحكَأَغْن داحلَ      وزةَ نيندالْم نع اعة٦( فُومِ زِر(  
  

ها فوموا لنا أهلُ يقولُ،قدميةٌ هي لغةٌ":الفَراُءقال )٩.(واحلسن)٨(،السديو)٧(،عباسِ ابن وقال ذا من املفسرين
  ".احلنطةُ الفوم عندي أنَّ والصواب):"١١( وقالَ ينجِ ابن هواختار )١٠(،"أي اختبزوا لنا

  

  قتيبـةَ  ابـنِ  وكـذلك عـن  )١٢(،"زبتخي حب كلُّ الفوم" وقتادةُ عطاٌء قالَ.من احلبوبِ زبخما ي:والثالثُ
 اللُّغةهذه  من أهلِ مساعاً يكح القدمية اللُّغةمن  فوماً مجيعاً واخلبزِ احلنطة تسميةَ أنَّ ركوقد ذُ)"١٣(.الزجاجو

  )١٤( . " فوموا لنا مبعىن اختبزوا لنا
________________  

 .٣/٩٣:التفسري الكبري:انظر .١
 .صدر السابقامل:انظر .٢
 .١/٥٣:تفسري مقاتل بن سليمان .٣
 .٣/٩٣:،التفسري الكبري١/٤٢٥:قرطيب،تفسري ال١/٨٩:التبيان يف تفسري غريب القرآن:انظر .٤
 .١/٤٢٥:، تفسري القرطيب١/٨٩:التبيان يف تفسري غريب القرآن:انظر .٥
، ١/١٢٣:،تفسري ابن أيب حـامت ١/٣١١:الطَّبرِِي،تفسري ١/١٧٧:الدر املنثور:البيت منسوب ألحيحة بن اجلالح يف .٦

 .٢/٤٢٩:الروض األنف
،تفسـري  ١/١٢٣:، تفسري ابـن أيب حـامت  ٣/٩٣:، التفسري الكبري١/١٧٦:الدر املنثور:انظر،و١/٤١:معاين القرآن .٧

 .١/٣٩٥:،تفسري البحر احمليط١/٨٨ ،زاد املسري١/١٠٢:،تفسري ابن كثري١/٨٦:السمعاين
 .١/٣٩٥:، تفسري البحر احمليط١/٨٨:د املسري،زا١/١٠٢:تفسري ابن كثري: انظر .٨
 .املصادر السابقة: انظر .٩

، ١/٨٨:، زاد املسـري ١/٤٢٦:، تفسري القـرطيب ]فوم:[،اللسان،التاج،خمتار الصحاح١٥/٤١٢:تهذيب اللُّغة:انظر .١٠
 .٣٣:، علم الداللة بني النظرية والتطبيق١/٣٨١:تفسري البحر احمليط

 ].فوم:[،اللسان،التاج١٠/٥٤٦:احملكم واحمليط األعظم:نظر،وا١/٢٥١:سر صناعة اإلعراب .١١
 .١٨/٨٥:،عمدة القاري٨/١٦٢:،فتح الباري١/١٠٢:، تفسري ابن كثري١/٤٢٦:تفسري القرطيب: انظر .١٢
 . ١/٨٨زاد املسري : انظر .١٣
 .١/٣١٢:الطَّبرِيتفسري  .١٤



 ١٥٤

  ف ي ل   
  الفيل الَىعت هلقَو يف:                     ١/الفيل                                                                                                                               

  

        ةفارسٍ:الفيلُ يف أصلِ اللُّغ قالَ ابن،أصلٌ يدلُّ علـى  )"١(االسترخاُء والضعف الفاُء والياُء والالم
لُ الرأي :،ومنه قولُهم"استرخاٍء وضعفإذا :لُ يف رأيه وفيلَفالَ الرج"وضعيفُه،:أي،وفائلُ الرأيالرجلُ فَي

:                                                    ومنه في الشعرِ قَولُ الكميـت  )٢(،"ضعف:يأَ،فيالةً ى يف رأيكأر أنْ أحب ما كنت،ومل يصب فيه
  ]الوافر[

  )٣(عذركُم لفيلِفَما أَنتم فَن               بنِي رب اجلَواد فَال تفيلُوا  
    

 ةيلَـةٌ ،   : والفيلُ يف اللُّغواألنثَـى ف ، لَةيفالٍ وعلى أَفْي عمجي ، املعروف احليوانُ الضخم ٤(هو ذلك (
 يمن فهمِ اآلدم بقْرفهمأ ي بِأَنَّ لَه فوصي.  

  

فيلُ أبرهـةَ بـنِ   -هنا-،واملقصود بالفيلِما قالَه أهلُ اللُّغة واملُفَسرونَ في املُراد بالفيلِ علَى حنوِ        
،والقصةُ معروفةٌ يف كتـبِ  ،والَّذي قصد به هدم الكعبةاألشرمِ ملك اليمنِ الَّذي يسمّى حمموداً الصباحِ
  )٥.(التفسريِ
  ق ث أ  

  قثائها  ـالَىعت هلقَو يف:                              

                                      ٦١/البقرة                           
                                                                                                                                                                                                                                                                             

  .والصحيح أَنّه يختص بشيٍء غريِ اخليارِ،لكنه من نوعه)٦(غة هو اخليار،القَثَّاُء يف بعضِ كتبِ اللُّ 
_________________  

 .٨٠٣:اللُّغةمقاييس  .١
 .٨٢،١٩٠/ ٧:،احليوان٨٩/ ١:، إصالح املنطق٢٧٠/ ١:تهذيب اللُّغة،١٢٤٩/ ٣:اللُّغةمجهرة  :انظر .٢
 ].فيل:[،اللسان والتاج٢٧٠/ ١٥:تهذيب اللُّغة،٤٢٠/ ١٠:،احملكم٨٩/ ١:إصالح املنطق: البيت يف .٣
 ].فيل:[،اللساناحملكم واحمليط األعظم :انظر .٤
، ٨/٦٣٢:الـدر املنثـور  ،٣٢/٩١:التفسري الكـبري ،٨/١٢٨:التفسري الكبري،٤/٢١٨:التسهيل لعلوم التنزيل:انظر .٥

تفسـري ابـن   ،٩/٢٠٠: أَبِـي السـعود  تفسري،٥/٥٢٣:احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،٤/٨٠٣:الكشاف
: السـمعاين تفسـري  ،٣/٥٩٤:تفسري السمرقندي،٥/٥٣٠:تفسري البيضاوي،٤/٥٢٥:تفسري البغوي،٤/٥٥٠:كثري

 .٣٠/٢٣٥:روح املعاين،٢٠/١٩١:تفسري القرطيب،٣٠/٣٠٣:تفسري الطَّبرِي،ا٦/٢٨٣
 ].قثأ:[العني،الصحاح،اللسان:انظر .٦



 ١٥٥

يعرِفُـه علمـاُء   ،وهو معروف لـدى العامة )١(،"تسامح باخليارِ اِءثَّالقَ فسريوت:"األعرايب ابنقالَ       
هّمفصصةٌ:"األعشابِ بأن أوراقُه زراعي زاحف يلوح بِيشع صفراُء صغريةٌ،نبات هه طويلةٌ ،وأزهارومثار

ما اخليار إىل حد بِهشأمساٍء ف. ت القَثَّاُء بعدة فرعت العربية ةيف اللُّغ رء[تعرفعالشامِ ،]القُش يف بالد وتعرف
] Cucumis sativus[ ،يعرف القثاُء علمياً باسمِ ،ولذلك  تعرف باسمِ القثِّ]املقيت والقيت [ باسمِ 

 القرعية ٢" . (من الفصيلة(  
موضـع  :،واملقثأةُ واملقثوءةُكثريةُ القثاِء:قثوءةٌوأرض مقثأةٌ وم،أطعمتهم القثاَء:أَقْثَأْت القوم:يقَالُ         

 الرطـب  يأكلُ  اِهللا رسولَ رأيت":قالَ جعفرٍ بنِ اِهللا عبد عنويف احلديث )٣(،،فاهلمزةُ أصليةٌِءالقثَّا
لكسـر  ا:"قالَ الفَراُء،اجلمهور وبه قرأَأجود، والكسرها،،بضم القاف وكسرِويف القثاِء لغتان)٤(".بالقثاِء

القثاُء ،واملُفَسرونَ في املُراد بالقثاِء على حنوِ ما قالـه أهـلُ اللُّغـة   )٥(.والضمّ لغةُ متيمٍ،لغةُ أهلِ احلجازِ
 املعروف.  

  

  ق س و ر   
  قسورةالَىعت هلقَو يف:                                 

                                                                                        ٥١/املدثر                                                                                                                             
  

دلُّ علـى  القاف والسني والراُء ي):"٦(يف اللُّغة على القهرِ والغلبة،قالَ ابن فارسٍ"قسر"تدلُّ مادةُ         
بشدة يف املعاجمِ وكتبِ التفسريِ"قهرٍ وغلبة والقسر،:ومنه )٧.(الغلبةُ والقهر؛ قسورة  اشتقاق اسم لألسد

ّألنقسراً ه هصيد ه .يفترسيدس ٨(قال ابن":(والقسورةُالقسور،:امسان لألسد، ثَوهسـامةُ أ:قالوا كما أَن ، 
  ." معرفةٌ سامةَأ أنَّ إال

____________________  
 .١٥٨/ ٢:املغرب يف ترتيب املعرب:انظر .١
  http://www.khayma.com/hawaj/kitha.htm :انظر الرابط التايل .٢
 .٢/٢٩١:حاشية البجريمي ،٣/١٨٧:اجلمل شرح املنهج ،٦/٤٦٩:احملكم واحمليط األعظم :انظر .٣
 ،٥/١٤٣:،مصنف ابـن أيب شـيبة  )ئاباب من ناول أو قدم إىل صاحبه على املائدة شي(٥/٢٠٧٣:صحيح البخاري .٤

 .٢/٣٥٥:،اآلداب الشرعية٢/١٢١٣:مشكاة املصابيح
 .١/٨٨:زاد املسري:انظر .٥
 .٨٨٨:اللُّغةمقاييس  .٦
 ،١٣٤/ ٢٩:روح املعـاين .٥٩/ ٤:النهاية يف غريب احلديث واألثر،٥٨٢/ ١:،التعاريف]قسر[،]ركز:[اللسان:انظر .٧

 .٣٦٠:،أمثال القرآن١٨٧/ ٣٠:لكبري،التفسري ا٢٩٨/ ٤:،تفسري النسفي٦٥٧/ ٤:الكشاف
  ].قسر:[اللسان:،وانظر٦/٢٢٨:احملكم واحمليط األعظم .٨

  



 ١٥٦

هالرامي،ومجع على الصياد روالقَس هم ".قسورة"كذلك يطلقبسهام ين يصيدون احليواناتفالرماةُ الصيادون الَّذ
  )١".(قسورة"يقِْسرونها بوسائلهِم،يطْلَق عليهم لغةً لفظُ

  

  : أقوالٍ سبعةُ عند أهلِ التفسريِ يف القسورةو
ّأَ:هاأحدنه األسد،رواه يوسف عباسٍ عن ابنِ مهرانَ بن:ةُ األسدروالقس بلسان أبو هريرةَ وبه قالَ)٢(،احلبشة 
 )٣(وزيد بن أسلم).٤(عباسٍ قال ابن ":إذا الوحشيةُ احلمر عاينت األسد ِءمنه فكذلك هـؤال  هربت 

  )٥(".هربوا منه  إذا مسعوا النيب املشركونَ
) ٨(،وجماهد)٧.(ى األشعريأبو موس قالَ-أيضاً –وبه)٦(،عباسٍ عن ابنِ رواه عطاٌء،الرماةُ القسورةَ نَّأَ:والثاين
 احلالـة  مراعاة على جارياً التشبيه كونُيوعليه )١٢(،وابن كيسان)١١(،ومقاتل)١٠(،والضحاك)٩(،وقتادة

  . العربِ كالمِ يف شهورةامل
___________________  

 .٣٦٠:أمثال القرآن:انظر .١
،زاد ١٧١/ ٢٩:الطَّبـرِي ،تفسـري  ٥١/ ١:،احملرر الـوجيز ١٨٧/ ٣٠:،التفسري الكبري٣٣٩/ ٨:الدر املنثور:انظر .٢

 .٢٦٥/ ١٩:،عمدة القاري٧٩/ ١٠:،تفسري الثعليب١٣٤/ ٢٩:،روح املعاين٤١٢/ ٨:املسري
،تفسري ٨٩/ ١٩:،تفسري القرطيب٤٩٦/ ٣:،تفسري السمرقندي٤١٩/ ٤:،تفسري البغوي٣٩٩/ ٥:ر الوجيزاحملر:انظر .٣

 .٣٥١/ ٤:ليقع،تغليق الت٢٦٥/ ١٩:،عمدة القاري٦٧٦/ ٨:،فتح الباري٧٩/ ١٠:الثعليب
مـر بـن   فقيه مفسر،من أهل املدينة،كان مع ع:سلم العدوي العمري،موالهم،زيد بن أهو أبو أسامة أو أبو عبد اهللا .٤

وكان ثقـة  .عبد العزيز أيام خالفته،واستقدمه الوليد بن يزيد،يف مجاعة من فقهاء املدينة إىل دمشق،مستفتيا يف أمر 
 ]٢/١٥٢:موسوعة األمساء واألعالم.[له حلقة يف املسجد النبوي،وله كتاب يف التفسري.كثري احلديث

 .٤١٢/ ٨:سري،زاد امل٤١٩/ ٤:،تفسري البغوي١٨٧/ ٣٠:التفسري الكبري:انظر .٥
 .٣٧٢/ ٨:احمليطتفسري البحر .٤١٢/ ٨: ،زاد املسري٣٣٩/ ٨:الدر املنثور،١٦٣/ ٤:التسهيل لعلوم التنزيل:انظر .٦
،تفسـري  ٤١٣/ ٨:،زاد املسـري ٨٩/ ١٩:،تفسـري القـرطيب  ٣٩٩/ ٥:،احملرر الـوجيز ٣٣٩/ ٨:الدر املنثور:انظر .٧

األشعري،عبد اهللا بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب،من  هو أبو موسى.٦٧٦/ ٨:،فتح الباري٧٨/ ١٠:الثعليب
رضي ما علي ومعاوية رضـي   الَّذيبين األشعر،من قحطان،صحايب،من الشجعان الوالة الفاحتني،وأحد احلكمني 

تـويف بالكوفـة سـنة    .اهللا عنهما بعد حرب صفني،ولد يف زبيد باليمن وقدم مكة عند ظهور اإلسـالم ،فأسـلم  
 ]١٦١:ألمساء واألعالمموسوعة ا[هـ٤٤

 .١٣٤/ ٢٩:،روح املعاين١٦٨/ ٢٩:الطَّبرِي،تفسري ٤١٩/ ٤:، تفسري البغوي٣٣٩/ ٨:الدر املنثور: انظر .٨
 .٤١٣/ ٨:زاد املسري.٤١٩/ ٤:، تفسري البغوي٧٨/ ١٠:تفسري الثعليب: انظر .٩

 .املصادر السابقة: انظر .١٠
 .٤١٣/ ٨:زاد املسري: انظر .١١
صاحل بن كيسان املدين،مؤدب ابناء مر بن عبد العزيز،كان من فقهاء املدينة،اجلامعني بـني  هو .املصدر السابق: انظر .١٢

هـ ١٤٠تويف سنة .عاش أكثر من مائة سنة:احلديث والفقه،وهو أحد الثقات يف رواية احلديث،قال ابن ناصر الدين
 ]٢/١٥٣:موسوعة األمساء واألعالم



 ١٥٧

   )١( . عباسٍ عن ابنِ رواه عكرمةُ الصيادين حبالُ ةَسورالق نَّأَ : والثالثُ
  

م عصب : والرابعوجعلوا منه قولَ )٢( ، عباسٍ عن ابنِ زةَمحرواه أبو  ، الرجالِ ةُأ ل:[لبيدالطَّوِي[  
  

  )٣(القَساوِر العائدون الرجالُ أتانا                ندينا يف هتفةً هتفْنا ما إذَا
  ]زالرج:[اآلخرِ وقولُ

  )٤(القَسوره وأهلُ اجلن أخوالُها                 لخيره خريةً كُونِي بِنت يا
  

أَ:واخلامسّنه الناسِ ركز،٥(،عباسٍ عن ابنِ-أيضاً-عطاٍء وهذا يف رواية(الناسِ وركز حسهمهم وأصوات.  
  

أَ:والسادسّنقالَ،والليلُ الظلمةُ ه٦(،عكرمةُ ه(وخصصه ابن األعرايب وثعلب الليلِ أولِّ بظلمة. )٧ (  
  

أَ : والسابعّنقالَ،النبلُ ه٨( . قتادةُ ه(  
  

 بلسان القسورةُله  أنه قيلَ عن عكرمةَ يوِرو)٩(الفَراِء ،واختارهأنه الرماةُ-واُهللا أعلم  -والراجح عندي
احلبشة الرماةُ القسورةُ:  فقالَ األسد ، واألسد بلسان واملعىن)١٠(،عنبسةُ احلبشة:م محروحشـيةٌ  كأ 
فرت أو  . هامن رماتم محركأ ها بِنفرها من يقسرر١١( . يٍم.(  

_____________________  
،تفسـري  ٤١٣/ ٨:،زاد املسـري ٨٩/ ١٩:، تفسري القـرطيب ٤١٩/ ٤:،تفسري البغوي٣٣٩/ ٨:الدر املنثور: انظر .١

 .١٣٤/ ٢٩:املعاين ، روح٧٨/ ١٠:الثعليب
  .١٦٨/ ٢٩:الطَّبرِي،٧٨/ ١٠:،تفسري الثعليب٤١٣/ ٨:،زاد املسري٨٩/ ١٩:تفسري القرطيب:انظر .٢
/ ٥:،فـتح القـدير  )العائـدون (٨٩/ ١٩:،تفسـري القـرطيب  )العائـدون :(٣٩٩/  ٥:احملرر الوجيز:يف البيت له .٣

 ٣٣٣/ ٥:، فـتح القـدير  ٧٩/  ١٠:،تفسري الـثعليب )الصائدون(٣٦٢/ ٨:تفسري البحر احمليط ،)العابدون(٣٣٣
 .ليس يف ديوانهو ).العائذون(

 . ٣٣٣/ ٥:، فتح القدير٧٩/ ١٠:تفسري الثعليب ،)اجلن(٨٩/ ١٩:التفسري القرطيب: يف البيت بال نسبة .٤
 .٥/٣٣٤: لقدير،فتح ا٣/٣٣٢:،تفسري الصنعاين٤/٦٥٧:،الكشاف٨/٣٣٩:الدر املنثور:انظر .٥
، تفسـري  ٤١٣/ ٨:،زاد املسـري ٨٩/ ١٩:،، تفسري القـرطيب ٧٨/ ١٠:، تفسري الثعليب٣٣٩/ ٨:الدر املنثور:انظر .٦

/ ٥:،فـتح القـدير  ٣٣٢/ ٣:،تفسري الصـنعاين ٦٥٧/ ٤:،الكشاف١٨٧/ ٣٠:،التفسري الكبري١٧٠/ ٢٩:الطَّبرِِي
٣٣٤. 

 .٣٣٣/ ٥:، فتح القدير٤١٩/ ٤:، تفسري البغوي٨٩/ ١٩:،، تفسري القرطيب٧٨/ ١٠:تفسري الثعليب: انظر .٧
 .٣٦٢/ ٨:،تفسري البحر احمليط١٣٤/ ٢٩:روح املعاين:انظر .٨
،تفسري ٤١٣/ ٨:، زاد املسري١٣٤/ ٢٩:، روح املعاين٣٣٩/ ٨:الدر املنثور: انظر،و٣/٢٠٦:معاين القرآن وإعرابه .٩

 .٤٩٦/ ٣:السمرقندي
 ].قسر:[،اللسان،التاج٣٠٥/ ٨:تهذيب اللُّغة:انظر .١٠
 .١٦٩/ ٢٩:الطَّبرِي،تفسري ١٨٧/ ٣٠:التفسري الكبري:انظر .١١

 



 ١٥٨

  ق ض ب   

  قضبا الَىعت هلقَو يف:                                 ٢٨/عبس                                                                                                                          
  

 :أي،قاضـب  وسيف،هطعتق :أي، قضباً الشيَء قضبت:يقال)١(،القطع:اللُّغةيف  القضبِ أصلُ           
قاطعاِهللا رسولُ كانَ":،ويف احلديث  ال يتريف ك بيتفيه شيئاً ه قَ إال تصليبضبومنـه  ،قطعه:أي)٢(،"ه

  ]البسيط:[الثور يصف يالقطام لُفي الشعرِ بِهذَا املَعنى قو
  

  )٣(األغصانا يقضب القيامِ زشئ               متوجساً صواَ صبيحة فَغدا
  

  ]الكامل:[ىاألعش قالَاألغصانا،و طِّعقَي :أي
  

    تحبفَأَص تبابٍ أَصزمع ونآزِ        ولَبثى وا لغَرقَالَهع تب٤(ةِ  قَض(  
  ]الرجز:[رؤبةُ وقالَ

  )٥(نُّ إِرناناً إِذا ما أَنضباترِ               وفارِجاً من قَضبِ ما تقَضبا        
  

بو القَض:مصدر سموبه ي،أهلِ هو عند ةاللُّغ:أغصان سطتوب ةٍ  طالترجكـلُّ  أو،هاكُلُّ ش  نبـت 
أَ ،اقتضبقُ:يطأُفَ عرِطَ لَك٦(،اي( واملقضةُب - على وزن املتربة - ي املوضعالَّذ ينبفيه ت.  

  
  

_____________  
 
/ ١:واألدب اللُّغـة املزهـر يف علـوم    .٨٩٣:اللُّغةمقاييس  ،١٨٠/ ٦:،احملكم واحمليط األعظم]قضب:[اللسان:انظر .١

 .٢٦٧/ ٢:املصباح املضي.٢٠٦/ ٣:،الفائق]قضب:[،خمتار الصحاح١٨٣/ ٢:،املغرب يف ترتيب املعرب٤٢٩
ه صـحح  ،٥/١٨٩:،شعب اإلميـان ١/٢٨٠:،كشف القناع٤/٧٢:،سنن أيب داؤود٤/٢٠٣:اجلمع بني الصحيحني .٢

 ) ١٤٢(  :املرام غاية األلباين،
 ].قضب:[،اللسان١/٥١٢:،أساس البالغة٨/٢٧١:تهذيب اللُّغة،١/٣٣:البيت يف غريب احلديث البن سالم .٣
احملبوسة  :اآلزلة، و]أزل: [،التاج]قضب[، ]أزل[،]أزب:[الللسان١٨٢/ ١٣:تهذيب اللُّغة،١٧٣/ ١:البيت يف ديوانه .٤

يال تسرح وهي معقولة خلوف صاحبها عليها من الغارة الَّت.  
 ].قضب:[،اللسان والتاج١٢٥٤/ ٣:اللُّغةمجهرة :البيت يف .٥
 :،املعجـم الوسـيط  ١٨٩/ ٢:،مشارق األنـوار ]قضب:[،املصباح املنري٣٥٥/ ١:اللُّغة،مجهرة ]قضب[ العني:انظر .٦

 ].قضب:[،تاج العروس]قضب[

  



 ١٥٩

  : قوالن يف اآلية بالقضبِ املُراد فيوللمفسرين 
  

 مرةً ؛ألنه يقضبيسموا بالقضبِ مكةَ ،وأهلُتّقَالْبِ مسيت إذا يبست الَّتيوهي )١(،أنه الرطبةُ: األولُ
بعد أخر٢(،عباسٍ ابنِ ،وهذا قولُى أي يقطع(والضحاك،)٣( اُءواختارهالفَر،)٤(أُونشد لَبِيدبنِ ربيعةَ  ل:                                                   

  ]الوافر[
  

  )٥(ذا أَرووا بِها زرعاً وقَضباً               أَمالُوها على خورٍ طوالِإِ
  

 ٦( ه أبو عبيدةَكذلك اختار( واألصمعي  .)٧(  
  

أي  مـرة  بعد مرةً ألنه يقضب بذلك يمس )٨(،  البصري عن احلسنِ هبعينِ هو العلف القضب: والثاين
تزالُ وال ، يقطع خلفدام ما تت تراملاِءب ىو .  

  
 تعلـف  ألـا  ى رطبةٌمّسوت ، قضب هي يف احلقيقة ، القولنيِ بني أن ال تعارض يظهر الَّذيو         
رطبةً للدواب  ،وإذا يبست قَالْ مسيتّت ، لَطْوقد يكلِّ لىع ق قْما يضب وسـائرِ  كالقثـاءِ  من النبات 
ـ ؤما ي هو كلُّ " : )٩( سيد قطب قالَ.  لياتووالبق اخلضروات كأنواعِ عطَقْو ت رزجت الَّتي البقولِ  لُكَ

  . " ىأخر بعد مرةً عطَقْت الَّتي رِضرطباً غضاً من اخلُ
  

___________________  
 

،اللباب يف ٢٢١/ ١٩:،تفسري القرطيب٥٧/ ٣٠:الطَّبرِِي،تفسري ٤٣٩/ ٥:،احملرر الوجيز٥٧/ ٣١:بريالتفسري الك:انظر .١
 .٦٩/ ٤:جممع الزوائد.٥٩٩/ ٢:اجلمع بني السنة والكتاب

 .٢٢١/ ١٩:، تفسري القرطيب١٣٣/ ١٠:،تفسري الثعليب٥٧/ ٣١:التفسري الكبري:انظر .٢
 .٥٧/ ٣٠:الطَّبرِي،تفسري ١٣٣/ ١٠:،تفسري الثعليب٥٧/ ٣١:التفسري الكبري: انظر .٣
 .٣٣/ ٩:،زاد املسري١٣٣/ ١٠:،تفسري الثعليب٥٧/ ٣١:التفسري الكبري: انظر .٤
 ].قضب:[،اللسان والتاج٢٧١/ ٨:تهذيب اللُّغة،٥٠/ ١:البيت يف ديوانه .٥
 .٤٣٩/ ٥:،احملرر الوجيز٢٧١/ ٨:تهذيب اللُّغة، ٥٧/ ٣١:التفسري الكبري: انظر .٦
هو أبو سعيد عبد امللك بن قُريب بن علي بـن  : واألصمعي.٥٧/ ٣١:،التفسري الكبري٢٧١/ ٨:تهذيب اللُّغة: انظر .٧

له مصـنفات  .والشعر والبلدان،كان حيفظ عشرة آالف أرجوزة  اللُّغةأصمع الباهلي راوية العرب،وأحد أئمة العلم ب
 ]١/٨٥:المموسوعة األمساء واألع[هـ٢١٦كثرية،تويف يف البصرة سنة 

 . ١٣٣/ ١٠:،تفسري الثعليب٥٧/ ٣٠:الطَّبرِي،تفسري ٤٤٩/ ٤:،تفسري البغوي٤٧٣/ ٤:تفسري ابن كثري:انظر .٨
  .٦/٣٨٣٣:يف ظالل القرآن .٩



 ١٦٠

  ق ط ط   
 طناق   ـالَىعت هلقَو يف:                            

                                                                                                           ١٦/ص                                                                                                                                         
 والطـاءُ  القاف):"٣(فارسٍ قال ابن)٢(.عرضاً بالقطعِ وخصصه البعض)١(،ةًامع عطْالقَ:اللُّغة يف طِّالقّ لُصأَ  

بـنِ أيب طالـبٍ    علي شجاعة وصف  وذا املعىن جاَء،.."عرضا بسرعة الشيِء على قطعِ يدلُّ صحيح أصلٌ
ى قَكان إذا اعتلَ:"أنهد،طُّالقَ:")٥(الزخمشريقال )٤.("طَّقَ وإذا اعترض:القألنـه قطعـةٌ   ؛من الشيِء طُس 
والكتـاب مـن    كالص" ):٦(همبعض ،وعندمن القرطاسِ ؛ألا قطعةٌطّقَ:اجلائزة لصحيفة يقالُ كذلك،و"منه

اِء،وعن "السلطاناحلظُ العربِ يف كالمِ طُّالقَ:"الفَر ٧(،"والنصيب(َومنه قيل للصوقال أبو عبيدةَ. طٌّقَ ك)٨( :
  ]الطَّوِيل[ ىاألعش قولُ ومنه في الشعرِ بِهذَا املَعنى)٩(،"القطوطُ واجلمع باجلوائزِ الكتاب طُّالقَ"

  

  )١٠( ويأفق القُطُوطَ يعطي بِغبطته      تهيلَفَ يوم النعمان الْملك والَ
  

أقوالٍ املفسرين ثالثةُ ويف معناه عند :  
أنه الصحيفةُ:هاأحد والصك ها مبعكلُّ،ووالكتاب١٣(،ومقاتـلٌ )١٢(،واحلسنِ)١١(،عباسٍ عن ابنِ،ىن واحد(   

  . فيها نا ننظرأعمال لنا صحيفةَ لْجع : املعىن عليه يكونُو
_______________  

،رسـالة يف أصـول   ١٠٩/ ٦:،احملكم واحمليط األعظـم ]قطط:[،التاجالقاموس احمليط  ،،اللسان٦٧٦:املُفْردات:انظر .١
 .٤٩٢/ ٢:،صبح األعشى٢٢١/ ٢:،الفائق١٦:الكلمات

 .،واملصادر السابقة١٦٣/ ١:الفرق:،انظر]قطط:[ينسب هذا التخصيص للخليل كما يف التاج .٢
 .١٧٨:الترادف يف القرآن الكرمي:،وانظر٨٥٦:اللُّغةمقاييس  .٣
،،تفسـري  ٢/١٥٩:،مجهرة األمثال١/١١٣:اللُّغة،مجهرة ١/٢٠:،درة الغواص يف أوهام اخلواص٧/١١٧:خزانة األدب .٤

 ].قطط:[التاج اللسان، ،خمتار الصحاح ،١٢/٢١٨:، روح املعاين٤/٢٦٧:بِي السعودأَ
 .٧٩/ ٤:الكشاف .٥
 ،]قطط:[اللسان والتاج: انظر .٦
 .٢١٧/ ٨:تهذيب اللُّغة].قطط:[وتاج العروس.١٠٩/ ٧:،كذلك نقله عنه زاد املسري١٥٧/ ١٥:تفسري القرطيب:انظر .٧
 .١٠٩/ ٧:املسري،زاد ١٥٧/ ١٥:،تفسري القرطيب٥١/ ٤:بغويتفسري ال:،وانظر٢/١٧٨:جماز القرآن .٨
 .٣٨٩/ ٧:،تفسري البحر احمليط٤٢٤/ ٤:، فتح القدير١٥٧/ ١٥:،تفسري القرطيب٥١/ ٤:تفسري البغوي: انظر .٩

/ ١:،اإلتقان يف علوم القرآن٢١٠/ ٣:،الفائق٢٥٨/ ٩:تهذيب اللُّغة،١٥٠/ ١:اللُّغة،مجهرة ١٢٩/ ١:البيت يف ديوانه .١٠
 .٢٣/١٣٤:الطَّبرِِي،تفسري ٨٨/ ٦:للنحاس ،معاين القرآن٢٠٩/ ٢:،غريب احلديث البن قتيبة٣٥٤

 .١٨٢/ ٨:،تفسري الثعليب١٠٨/ ٧:زاد املسري:انظر .١١
 .١٠٩/ ٧:زاد املسري: انظر .١٢
 .املصدر السابق: انظر .١٣



 ١٦١

 اَلنا حسابن لْجع:املعىن يكونُ وعليه )١(،عباسٍ عن ابنِ ،رواه الضحاكواحلساب اجلزاُء أن القطَّ:والثاين
  .نادتا الَّذي وعَنوجزاَء

  

عليه يكونُ و)٣(،وجماهد)٢(،جبريٍ بن لنا،قال به سعيد نا املقطوعيبصننا وظُّح:أي،أنه النصيب:والثالثُ
  .وقسمنا  نالنا نصيب لْجع:املعىن

  

ذي وعدوا به،أو صحيفةُ أعمالهم لينظروا فيها،قـالوا  ،النصيب من العذابِ الَّواألقوالُ كلُّها حمتملةٌ    
إن القوم سألوا ربهم تعجيلَ صكاكهم حبظـوظهم مـن   ):"٤(قال ابن جريرٍ.ذلك على سبيلِ االستهزاِء

  ".ًء بوعيد اِهللاخلريِ والشرِ الَّذي وعد اُهللا عباده أن يؤتيهموها يف اآلخرة قبلَ يومِ القيامة يف الدنيا استهزا
  

ق ط م ر    
 قطمري   الَىعت هلقَو يف:                 ١٣/فاطر                                                                                                                              

   

          تكونُ الرقيقةُ البيضاُء القشرةُ:القطمري يالَّت بني ي علـى  )٥(،والتمرِ النواةالَّذ أو الغشاِء الشفاف
 ،النواةيعّباحلقريِ النزرِ اهلنيِ به عن الشيِء رذرةً وال:هم،كقول كلموال قطمرياً نقرياً ال ي و،يفيد  ـيمنه ف

  ]الرمل:[ الصلْت يبِأَ بنِ ةَيمأَ لُوقَالشعرِ بِهذَا املَعنى 
  

 )٦(بسطا وال زبدا                وال فوفة وال قطمريا مهنم لْنأَْ ملَ
  
  

____________________ 
 .١٠٩/ ٧:زاد املسري: انظر .١
 .١٠٩/ ٧:املسري ، زاد٤٩٦/ ٤:احملرر الوجيز:انظر .٢
 .١٥٧/ ١٥:،تفسري القرطيب٣٠/ ٤:تفسري ابن كثري:انظر .٣
 .٢٣/١٣٥:الطَّبرِيتفسري  .٤
،فرائـد  ٩/٣٠٤،١٤/٢٠٦:تهذيب اللُّغة،٦٧٨:املُفْردات،]قطمر:[التاج اللسان،خمتار الصحاح، العني،الصحاح،:انظر .٥

 .٢٨٧:يف الفروق اللُّغة
لألعشـى  ،ومنسـوب  ١/٣٦٥:،اإلتقان يف علوم القـرآن ٧/١٤:الدر املنثور:يف تالصلْالبيت منسوب ألمية ابن أيب  .٦

القشرة الَّتـي علـى   : والفوفة.)وال فُوفَةً  وال قطمريامل أُصب منهم فسيطاً وال زبداً (١/٢٥٦:الزاهر البن األنباري:يف
 .حبة القلب والنواة،فكل قشرة فوفة واجلمع فوف



 ١٦٢

  
ـ لَع الَّتي ةُقَيقالر ةُرشالق،اللُّغة لُهأَ هالَا قَم وِحى نلَع رِيمطْالقبِ ي املُرادف املُفَسرونَو      ى نواة ـ الت مرة 

وحِلَالبسبحانه وتعاىل  -أن اَهللا : واملعىن  ، هلا ، كاللفافة-   ها الكفـاريعبد ينُ من تلك األربابِ الَّتوهي
 ، له البتـة  ال قيمةَ شيًء ألن القطمري ، مما لو قيل ما ميلكون شيئاً أبلغُ -هنا  - واملفردةُ ، من دون اِهللا
إليه وال يلتفت ، فهو جمرد لفافة جاَء ، النواة القَ " : )١( كثريٍ ابنِ عند رضي اهللا عنـهما   - عباسٍ ابن

العويفُّ وعطيةُ وعطاٌء وعكرمةُ وجماهد ةُوقتاد واحلسن وغرياللفافةُ : هو هم القطمري يتكونُ الَّت على نواة 
أي،التمرة: هذا القطمريِ وال مبقدارِ شيئاً واألرضِ ال ميلكون من السماوات ."  

  
  ق ط ن  
  يقطني الَىعت هلقَو يف:              ١٤٦/الصافات                                                                                                                                     

  
 أصلٌ والنونُ والطاُء القاف):"٢(فارسٍ قال ابن.والسكون على االستقرارِ الداللةُ"قطن"يف األصلُ         
على استقرارٍ يدلُّ صحيح مبكان يقالُ"وسكون،:قطن أي باملكان،: ـى ومنه .به أقامنذَا املَعرِ بِهعالش يف 

  ]الرجز:[العجاجِ قولُ
  )٣(احلَمي  قَواطناً مكّةَ  من ورقِ                                    

  
ـ من قَ يلعفْي فهو على وزن ، به ويستقر املكانَ بذلك ألنه يالزم يمّس ، اليقطني ومن هذا األصلِ  نطَ

أو  )٤( ، األرض ويفتـرش   بل ينبسطُ ، له ال ساق شجرٍ كلُّ :اللُّغة  أهلِ وهو عند ، يقطينةٌ والواحدةُ
بـذلك   يم؛ س والقرعِ القثاِءو كالبطيخِ ساقٍ على يقوم وال األرضِ وجه على وينبسطُ ميتد ما كلُّهو 

املكانَ ألنه يالزم له وال ساق .  
________________  

 .٣/٥٥٢:تفسري ابن كثري .١
 .٨٩٥:اللُّغةمقاييس  .٢
،  ١١١/ ٢:،أصـول النحـو  ٤٠١/ ١:،اللبـاب ٣٨٤/ ١٥:اللُّغـة  تهذيب،)عزة حسن(٤٥٣/ ١:يف ديوانه الرجز .٣

: ،وبـال نسـبة يف  ٧٩/ ١:، سر الفصاحة٢٠٢/ ٢:،األماين يف لغة العرب٢٣٢/ ١:،اجلمل يف النحو٢٦/ ١:سيبويه
 .٦٠/ ٦:،معاين القرآن٣٧/ ١:اللُّغة،العدد يف ٧٧/ ٢:،مهع اهلوامع٥١٩/ ٢:اإلنصاف يف مسائل اخلالف

،تفسـري  ٢٦/ ٤:،تفسـري الـثعليب  ١٧٦/ ٣:،التسهيل لعلوم التنزيـل ]بطخ:[التاج ،قاموس احمليطال اللسان،:انظر .٤
 ،١٤٦/ ٢٣:،روح املعاين١٢٩/ ١٥:القرطيب

  



 ١٦٣

  :واملُفَسرونَ في املُراد باليقطنيِ يف اآلية على عدة أقوالٍ 
  

ورمبا قالوا ذلـك لكبـرِ   )١.(ميمون بن وعمرو وأبو هريرةَ عباسٍ ابن قاله أنه القرع خاصةً ،: األول 
هإنبات وسرعة هوقد خصوا هذه الشجرةَ .أوراق "لمِظَع هاورق هاظلِّ وبرد وأن هاملمِس ونعومة ال الذباب 

يقربوماُء":)٣(حيان أبو قال)٢(".اه ورقإذا ه رال مكانٌ به ش يقربه أصالً ذباب ."  
  

  ) ٤.(عن عكرمةَ،)املشددةَ الدالِ ضمِب(أنه الدباُء :الثاين 
  

  ) ٥.(جبريٍ بنِ سعيد،يف رواية عن يناًطقْي مساها اُهللا شجرةٌ أنه: الثالث
  

والصحيح أن كلَّ ما ال  يقوم على ساقٍ وامتد على وجه األرضِ مما اتسعت أوراقُه وسترت فهو         
ما بال ":عندما قيلَ له إن اليقطني هو القرع ليه قولُ  ابنِ عباسٍ يِقْطني بدون حتديد نوعٍ معنيٍ،يدلُّ ع

والعرب تسـميه  ،هو القرع:"قالَ}شجرة من يقطني{وعن السدي يف قوله)٦(،"من البطيخِ أحق القرعِ
نت الشجرةُ وأياً كا)٨(،"كلُّ ورقة اتسعت وسترت فهي يقطني:"ونقلَ عن أيب عبيدةَ قولُه) ٧(،"الدباُء

 ها على يونسفإن اَهللا أنبت احلوت بالعراِء نبذَه إليها ليأويِ،حني ويقطن حىت هاعند يلُصحالُ حقالَ .ه
  ]الطَّوِيل:[الصلْتأميةُ بن أيب 

  

           تبا فَأَنقْطيني لَيعبِ هةمحن                 راِهللا م لْأُ اُهللا الَلَوفا يوِض٩(اي(  
  

_____________  
 .٧/٣٦٠:،تفسري البحر احمليط٢٦/ ٤:،تفسري الثعاليب٤٨٧/ ٤:احملرر الوجيز:انظر .١
 .٦/٥٠٣ :نظم الدرر للبقاعي .٢
 .٧/٣٦٠:تفسري البحر احمليط .٣
 .١٢٨/ ٧:الدر املنثور:انظر .٤
،تفسري العـز بـن عبـد    ٤٨٧/ ٤:،احملرر الوجيز١٠٣/ ٢٣:الطَّبرِيتفسري ١٠/٣٢٣٠:تفسري ابن أيب حامت  :انظر .٥

 .٦٧/ ٣:السالم
 .١٠٢١/ ٣:،غريب احلديث للحريب١٠٢/ ٢٣:الطَّبرِي،تفسري ٢٥٤/ ١:تفسري الثوري:انظر .٦
 .٢٣/١٠٣:الطَّبرِيتفسري :انظر .٧
 ].طيب:[،اللسان١/٤٥٠:الزاهر البن األنباري:انظر .٨
،البدايـة  ٤/٤٨٧:،احملرر الوجيز:  فسري ابن كثري،ت٢٣/١٠٣:الطَّبرِي،تفسري :  البيت يف السرية النبوية البن هشام .٩

 .٧/١٣٠:الدر املنثور،٧/٨٨:،زاد املسري١/٢٣٤:والنهاية
 



 ١٦٤

  
  ق ف ل   

  أقفاهلا   ـالَىعت ـهلقَو يف:                                                         

                                                                                  ٢٤/حممد                                                                                                              
  

 ،وهو اليابس،ومنه القفيلُوصلب إذا يبس الشيُء لَفَقَ:يقالُ)١(،والشدةُ الصالبةُ:اللُّغةيف  القفلِ أصلُ    
  . هلصالبت بذلك يمّ،سمن الشيِء

  

 واجلمع ، من حديد-غالباً–ويكونُسمي بذلك ألنه يكونُ صلباً،)٢(،به الباب ما يغلق:اللُّغةيف  والقفلُ 
أنـه    عمـر  ،ويف حـديث فانقفلَ عليه الباب وأغلق،بابال أغلق مثلُ قفاالًإ الباب أقفلَ:يقالُ،أقفالٌ
 علـيهن  كـأنَّ  لقائلهن منهن ال خمرج:أي)٣(،" والنكاح،والعتاق،والطَّالقالنذْر،:أَربع مقْفَالت:"قالَ

  .أقفاالً
  

    ويّعبِر مانعٍ عن كلِّ بالقفلِ العرب مقفـلُ  : مـثالً  للبخيلِ فيقالُ ، األفعالِ بعضِ عن تقبلِ لإلنسان 
  .همامغلولُ : ، كما يقالُ اليدينِ

  

مـن   مانعاً لُعجما يواملراد ا يف اآلية على حنوِ ما قاله أهلُ اللُّغة ،  ، قفلٍ مجع يف اآلية األقفالُو        
في قَولـه   هلا اخلتم كما استعار لكفرةا أولئك إىل قلوبِ احلق وصولِ ملنعِ يف اآلية ريعواست ، البابِ فتحِ

   :تعالَى                ]ـالَى ]٧/البقرةعت هلقَو يوالطبع ف، :      

             ]وقوله تعاىل]٩٣/التوبة،:               

     ]قا"].٥٩/الرومعباسٍ ل ابن:مقاتلٌ وقالَ،أقفالٌ هؤالِء على قلوبِ يريد  يعين الطبـع 
 ال ميكن فتح القفلُ فإنه ما مل يفتحِ عليه قفلٌ برِقد ض الَّذي املرتج البابِ مبنزلة القلب وكأنَّ،على القلبِ

ـ  عـن القلـبِ   والقفـلُ  اخلتم وكذلك ما مل يرفعِ،هَءإىل ما ورا والوصولُ البابِ  اإلميـانُ  همل يدخلْ
  . هوتدبرِ القرآن عن فهمِ القلبِ انغالق:املعىنو) ٤(،"والقرآنُ

_______________________ 
 .٨٩٨:اللُّغةمقاييس :انظر .١
 .٣/٣٢٨:،عمدة احلفاظ]قفل:[،التاجالقاموس احمليط  اللسان،:انظر .٢
النهاية يف غريب احلـديث  ،٣/٢١٥:، الفائق٢/٨٣:،غريب احلديث للخطايب٢/٢٥٩:غريب احلديث البن اجلوزي .٣

 ].قفل:[اللسان،التاج ،٢/١٤٣:،روح املعاين١/٦٤٨:الدر املنثور،٤/٩٣:واألثر
  .٩٥/ ١:شفاء الغليل:انظر .٤



 ١٦٥

  ق م ع  
  مقامع الَىعت هلقَو يف:                   ٢١/احلج        

                                                                                                                                                                                                                                               

 ذَللَّـه فَذَلَّ : قَمع الرجلَ يقْمع قَمعاً وأَقْمعه وانقَمع :الُقَي )١( ، رهالقَو الُلَذْاِإل:لِصيف اَأل عمالقَ      
قَ، ومعتقَ : ههرته لْلَذْأَوته ، قْواملمو عقْاملمكَبِ - ةُعا رِسملاُأل مِيلَوفَى وانِالثَّ حِتية - : ما يضربِ به ـ ع ى لَ
سِأْالر خ٢( ، ةًاص (سميلك َألذَبِ تنقْها تماملَ عضرأي ، وب:تلَّذواجلمع ، ه : عةُ  ، املَقَامديدا حلُهوأَص

  ".ليالف سِأْى رلَا عهبِ برضي نِجحاملكَ ةٌديدح عامقَاملَ):"٤(قال اخلليل) ٣( . يضرب بِها رأْس الفيلِ
  

ـ دح نم ةٌميظع بازِرم:"،واملراداللُّغة ما قاله أهلُ على حنوِ يف اآلية عِامقَاملَ معىنواملُفَسرونَ يف          يد 
ترِضبِ بها خزةُن ارِالن رؤأَ وسلِه ٥(،"ارِالن(واملرزةُب:العصمن احلديد ةُي،طْأو املبِالكَ ةُقَريةُر يتكـونَ  الَّت 

للحد٦( ، اد( حديث امللك يفو:"بِويده مرزةٌب".)ا قالَ):"٨( قال ابن كثري)٧ـ  عبـاسٍ  بن يف قوله :  
          قال : يرِضبا فَ نَوقَيلُّكُ ع عوٍض لَعى حيالفَ هيدالثَّبِ ونَعورِب " .  

  

           وآثر غريِ دونَ هذه املفردةَ القرآنُ الكرميةبزرفلم يقلْ ، ها كامل : ]ديدح نم ازِبرم ملَه؛ ]و 
ويف هـذا   ، ذكر املقـامعِ  فناسب ، لراْسِ خاصةوالضرب يكونَ علَى ا ، َألنَّ القَمع مايصب بِه الشيِء

   :-تعاىل–هقولُ على ذلك إِذْلَالٌ وقَهر،والدليلُ            ]قالَ ]١٩/احلج 
من احلديد حىت يثْقُب رأْسـه   عِمقْاملبِ هبرِضيإِنما وجب أَنْ يكونَ ذَلك كَذَلك لأَنَّ املَلَك ):"٩( يالطَّبرِ

 هرى حهتي انمِ الَّذياحلَم هيف بصي ثُم."  
______________ 

 .٨٦٢:اللُّغةييس مقا:انظر .١
 .٤/١١٤:ر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزاحملر:انظر .٢
ألعشـى يف صـناعة   صـبح ا ،٢٤/١٦١:عمـدة القـاري  ،١٢/٢٧:تفسري القرطيب،٤/٢٩١:أضواء البيان :انظر .٣

 ].قمع:[املعجم الوسيط اللسان،التاج،خمتار الصحاح، ،٦/٦٥:اإلنشا
 .٢٩١/ ٤:يان،أضواء الب]قمع:[التاج،القاموس احمليطاللسان،،خمتار الصحاح :،وانظر]قمع:[العني .٤
 .٢٩١/ ٤:أضواء البيان .٥
، النهايـة يف غريـب   ]رزب:[املعجـم الوسـيط  ،التـاج   ،اللسـان، ٣٥،٤١٤/ ٩:واحمليط األعظم احملكم :انظر .٦

 .٤٣٠/ ٣٠:،تفسري السمعاين٦٥/ ١٣:،عون املعبود٢/٢١٩:باألثر
 .،صححه األلباين يف صحيح الترغيب والترهيب٢٢٩/ ٢:النهاية يف غريب احلديث واألثر: انظر .٧
 .٣/٢١٤:تفسري ابن كثري .٨
  .١٧/١٣٤:تفسري الطربي .٩



 ١٦٦

  ق م ل  
  القمل الَىعت هلقَو يف:               

                            ١٣٣/األعراف                                                                                
   

 ةارقَى حلَع لُّدت امواللَّ ميملاو افالقَ":)١(سٍارِفَ ناب الَ،قَةارقَى احلَلَع ةُالَلَالد:لَمقَ مادة يف لُصاَأل       
قَواَءمة " ،الُقَي:رقَ لٌجملٌ،أَي:قح،رأَيرامولةٌ أَيةٌ،:ةٌ قَمرقَيوالقَحلُم في ةاللُّغ معروف، سمذَبِ يلك أَلنه 
قَحير صغيرالو،احقَ ةُدةٌلَم، الُقَي:رل، لٌجأَقَمي:فيقَ هلٌموام،قَ ةٌأَرأَ،ةٌلَمي :حقيبِقَ ةٌريأَكَ ةٌحنا قَهـ م أَو  ةٌلَ

ومنِ استعمالِ املُفْردة في الشعرِ قَول ،ةٌلَمقَ هداحو،  عمج مِيامل ديدشتو افالقَ مضبِ:لموالقُ) ٢( ،قُملَةٌ 
  ]البسيط:[الشاعرِ

  

ساخيطَآباَ نهيقْْ ملَ مفُذفَثَواًا ت        ويزِنعوا عنهقَ ممالً وئْص٣(اناب(  
  

  : أقوالٍ على عدة يف اآلية بالقملِ في املُراد املُفَسرونَو
  

ـ ا بلَّإِ اًادرى جمسا يلَا،وهلَ ةَحنِج، الَّذي ال أَادراجلَ ارغص والَّذي ه،]قالب[ اُءبأنه الد : األول عد ـ ن بات 
الَّذي ال  ادراجلَ لُمالقُ:" ةَريره وبأَ الَقَو )٥( ، "ُء ابالد لُمالقُ " :  اسٍبع ابن الَقَ )٤( . هتحنِجأَ
يطي٦(،"ر(وعن رِكْعالقُ:"الَقَ ةَماجلَ لُمنادب بنجلَا اتراد"،)٧( وعقَ نتالقُ:"ةَادأَ لُملَواجلَ ادراد"،)٨( بِوه 
  . " ابالد ارغص:لُمالقُ " : )١٠(باغالرو) ٩(سٍارِفَ ناب الَقَ

______________  
 .٨٦٣:اللُّغةمقاييس  .١

 ].قمل:[العني،اللسان،١/٥٢٣:أساس البالغة ،٦/٤٤٠:احملكم واحمليط األعظم ،٦٨٤:املُفْردات:انظر .٢

 :(٢٨/ ٣:، الفائق٢٠/ ٧:،تفسري الثعليب٥٠/ ١٢:،تفسري القرطيب٤٩/ ٥، ٨٧/ ١:أضواء البيان:البيت بال عزو يف .٣
شـاحني آبـاطَهم مل ينزِعـوا    ( ،٣٧٦/ ٥:احليـوان )شاحني آباطهم مل يقربوا تفثا ومل يسلوا هلم قمال وصـئبانا   

 ).وا رؤوسهم مل حيلقوا تفثاً حف :(٢٤٨/ ٣:،أحكام القرآن)تفَثاً
 .٩/٣٤:روح املعاين ،١/١٨٣:أساس البالغة :انظر .٤
 .٢٩٦/ ١٥:،عمدة القاري٢٣٩/ ٢:فتح القدير:،وانظر٥٢٣/ ٣:الدر املنثور:انظر .٥

 .٥٢٣/ ٣:الدر املنثور:انظر .٦

 .٧٠/ ٣:معاين القرآن:وانظر.٥٢٣/ ٣:املصدر السابق .٧

 .٢٤٩/ ٣:،زاد املسري٣٣/ ٩:الطَّبرِي،تفسري ٢٣٤/ ٢: الصنعاين،تفسري٥٥٨/ ١:تفسري السمرقندي:انظر .٨

 .٨٦٣:اللُّغةمقاييس  .٩

 ٦٨٤:املُفْردات:انظر .١٠



 ١٦٧

  
  )١(.وقال به،  عباسٍ عن ابنِ جبريٍ بن سعيدرواه  ، من احلنطة خيرج الَّذي ، السوس هو : الثاين

  
  )٢( . زيد بن الرمحنِ عبد حكاه ابن، أنه الرباغيثُ : الثالث

  
   السـود  بالـدواب  ولعلَّهم أرادوا) ٣(،  جبريٍ بن وسعيد احلسن هقالَ،  ارغص ودس أنه دواب : الرابع

السوس .   
  

 القـاف  بفتحِ " القَملُ " وقرأَ )٤"( هو القَملُ القُملُ  " قالَ البصري عن احلسنِ ، أنه القملُ : اخلامس
٥( امليمِ وسكون(، فَلك كذسالقُ " اخلراساينُّ عطاُء ربالقملِ"لم  ،)قالَ )٦ النحاس :  "أن تكونَ جيوز 

  )٧(" .  عليهم ها أرسلتكلُّ هذه األشياُء
  
 ، إال بدليلٍ هعن ظاهرِ ال يصرف واللفظُ ألن هذا هو الظاهر ، املعروف به القملُ أن املراد يظهر الَّذيو

  . وال دليلَ
  
  

________________  
 

/ ٤:،تفسـري البحـر احملـيط   ٢٤٩/ ٣:،زاد املسـري ١٩٢/ ٢:،تفسري البغوي١٥٤٧/ ٥:تفسري ابن أيب حامت:انظر .١
  .٣٤/ ٩:،روح املعاين٢٦٥/ ١:، البداية والنهاية٤٤٤/ ٢:احملرر الوجيز،٣٧٣

/ ٢:ابن كـثري .٢٣٥/ ١٨:عمدة القاري.٢٦٥/ ١:،البداية والنهاية٢٤٩/ ٣:زاد املسري ،٥٢٣/ ٣:الدر املنثور:انظر .٢
 .٣٤/ ٩:روح املعاين ،٣٧٣/ ٤:،تفسري البحر احمليط٢٤٢

 ،٣٢/ ٩:الطَّبرِِيتفسري .٢٣٥/ ١٨:،عمدة القاري٢٤٩/ ٣:زاد املسري:انظر .٣

 .٥٢٣/ ٣:الدر املنثور: انظر .٤

،التفسـري  ٤٨/ ٢:،تفسري الثعاليب٢٣٥/ ١٨:، عمدة القاري١٩٢/ ٢:، تفسري البغوي٤٤٤/ ٢:احملرر الوجيز:انظر .٥
 .١٣٩/ ٢:، الكشاف١٧٨/ ١٤:الكبري

 .٢٧٠/ ٧:،تفسري القرطيب٢٤٩/ ٣:، زاد املسري١٩٢/ ٢:تفسري البغوي:انظر .٦

هو أبو جعفر النحاس،أمحد بن حممد بـن إمساعيـل املـرادي    .٢٣٨/ ٢:،فتح القدير٢٧٠: ٧:تفسري القرطيب:انظر .٧
" تفسـري القـرآن  "العراق واجتمع بعلمائه،وصـنف  مفسر،أديب،كان من نظراء نفطويه وابن األنباري،زار:املصري

 ]٢/٨٦:موسوعة األمساء واألعالم[هـ٣٣٨مولده ووفاته مبصر سنة"إعراب القرآن"و



 ١٦٨

  ق ن و 

  قنوانالَىعت هلقَو يف:                        ٩٩/ألنعاما                           
   

 شيٍء وكلُّ هلطتاخ:أي ، الشيَء قانيت:يقالُ)١(،واملخالطة على املالزمة الداللةُ:اللُّغةالقنا يف  أصلُ      
  ]الطَّوِيل[:جاريةً يصف القيسِ امرئِ في الشعرِ قَولُ،ومنه هفقد قانيت هلطتاخ

  

  )٢(نمري املَاِء غَري محلَّلِغَذَاها            كبِكْرِ املُقاناةِ  البياضِ بِصفْرةٍ     
  

ومن هذا قوهلم : أي،حيائي  قنيت: لزمتى ومنه ، هنذَا املَعرِ بِهعالش يقولُ ف  اددنِ شةَ برتنالكامل[ :ع[  
  

  )٣( امرؤ سأموت إنْ مل أقْتلِأينّ        واعلَمي - ال أبا لَك-ني حياَءكفَاقْ
  

مـن   ،والعذقهلشـجرت  بذلك ألنه مالزم يمس)٤(؛مبا فيه من الرطبِ العذق:اللُّغةو يف القنوالزمي،:أي
 حشـف  قنـو  رجلٌ ى وقد علقصع هوبيد  رسولُ خرج:"يف احلديث ،جاَءللعنبِ كالعنقود النخلِ
 هذه الصـدقة  ن هذا إن ربم بأطيب تصدق هذه الصدقة رب لو شاَء:فقالَ يف ذلك القنوِ يطعن فجعلَ
  )٦(."النون بكسرِ وإذا ثنيته فهما قنوان قنوٍ مجع قنوانٌ:"الزجاجقال )٥(."القيامة يوم حشفاً يأكلُ

  

    ،ةعلى حنوِ ما قاله أهلُ اللُّغ بالقنوِ يف اآلية اداملُر ينَ فورواملُفَسيف تفسريِ عباسٍ قال ابن اآلية:" قصـار 
ممن  دانيةً من الطلعِ قد تدلت الَّتي العراجني يريد":وروى عنه أيضاً)٧(،"ضِها باألرعذوقُ الالصقة النخلِ
  )٨(."جيتنيها

_____________  
 .٨٦٣:مقاييس اللُّغة:انظر .١

ـ  ٣٢٤/ ٢:،خزانـة األدب ٨٢/ ١:،مجهرة أشعار العرب٤/ ١:البيت من معلقته،وهو يف ديوانه .٢ اللُّغ بيـذهت،٣:ة /
 ].حلل"[،التاج٦٨٧:،املُفْردات١١٠٧، ٢/٨٩٩:،احلماسة املغربية٣٥٢/ ١:،معجم األدباء٢٨١

 ].قنا:[،العني،التاج٨/٢٤٨:،األغاين١/٣٤٤:،اخلصائص١/١٣٤:البيت يف ديوانه .٣

ـ ]قنـا :[،اللسـان ١١٦/ ٤:،النهاية يف غريب احلديث واألثـر ٩٧٩/ ٢:،مجهرة اللُّغة٦٨٦:املُفْردات:انظر .٤ ار ،خمت
 ].قنأ:[الصحاح

،حسنه ٥١٦/ ١:،فتح الباري١٢/ ٢:،الترغيب والترهيب٤٣/ ٥):اتىب(،سنن النسائي٢٣/ ٢:سنن النسائي الكربى .٥
 )٢٤٩٣:صحيح وضعيف سنن النسائي.(١٨٢١:األلباين،ابن ماجه

 .٨٨/ ١٣:،التفسري الكبري٩٤/ ٣:زاد املسري:انظر .٦

، زاد ١٤٦/ ٢:،فـتح القـدير  ١٦٠/ ٢:،تفسري ابن كثري١٣٥٩/ ٤:حامت،تفسري ابن أيب ٣٣٣/ ٣:الدر املنثور:انظر .٧
 .٨٨/ ١٣:،التفسري الكبري٩٤/ ٣:املسري

  .٨٨/ ١٣:التفسري الكبري .٨



 ١٦٩

  ق و ب  
  قاب الَىعت هلقَو يف:                   ٩/النجم                                                                                                                                                                 

   

         يف  القاب ةاللُّغ: ١(،املقدار (ُمابني املقبضِ:ه من قابِ القوسِ ، وهووأصل والسيمـن القـوسِ   ة.)٢ (
بينـهما   : توسع يف االستعمالِ ،فقيلَ "، قابانَ قوسٍ ولكلِّما عطف من طريف القوسِ، -رِ السنيِبكس - والسيةُ

ترنَ لفظُ قاب الرجلُ من كذا إذا قَرب منه ودنا،من غري أن يق:الواقوس أو قاب قوسنيِ ،كنايةً عن القربِ ،مث ق
 ابنو )٤( قال أبو عبيدةَ)٣".(رِعن القد ،كنايةًقوسنيِ ،أو قاب سٍقو مين قاب وه:"وقالوا،القابِ بلفظ القوسِ،

 قيد موضع أو من اجلنة كمحدأ قوسِ ولقاب:"ويف احلديث)٥(،"ها واووعين مبعىن القدرِ و القيب القاب":األثريِ
  .إذا ألقاها هقوس مقدار:أي)٦(،"من الدنيا وما فيها  خري هيعين سوطُ

  

 القوسِ مابني مقبضِ بقدرِ:أي،،املقداراللُّغة ما قاله أهلُ على حنوِ_ هنا _ بالقابِ في املُراد املُفَسرونَو         
وطرفقال ه، هللا عنهمارضي ا- عباسٍ ابن-":القاب جبريٍ و)٧(،"القدر بن ذراعني:أي: قال سعيد وكلُّ ،قدر 
ذلك و القربِ يفيد ، وكذا قال جماهد ، ٩(.وقتادةُ)٨(الدنو(اُءوالفَر)١٠(:"قوسني،أي قاب: قوسـني   قـدر

  )١١(.من ذلك وأقرب ذراعني ،بل مقدار  النيب وبني  جربيلَ بني ت املسافةُكان:واملعىن ،"عربيتني
_________________  

،تفسري غريب ما يف ٢/٢٦٩:،غريب احلديث البن اجلوزي]قوب:[اللسان،التاج،املصباح املنري،املعجم الوسيط:انظر .١
،عمـدة  ٤/١١٨:،النهايـة يف غريـب احلـديث واألثـر    ٣/٢٣١:، الفائق١/٣٤٦:الصحيحني، البخاري ومسلم

 .٤٠٧:،يف أصول الكلمات٥٥٣:نية،معجم التعبريات القرآ١٤/٩١:القاري
الترغيب ] قوب:[،القاموس احمليط،التاجاللسان،خمتار الصحاح، ،العني،٢٦٣/ ٩:،تهذيب اللُّغة٦٨٧:املُفْردات:انظر .٢

 .٦٧٠/ ٨:سري،زاد امل٩٠/ ١٧:،تفسري القرطيب٩١٤/ ١:،مغين اللبيب٣١٥/ ٤:والترهيب
 .٤٠٦:يف أصول الكلمات .٣
 .١٩٦/ ١٩:،عمدة القاري٦٦/ ٨:زاد املسري: انظر ،٢/٢٣٦:جماز القرآن .٤
  ].قوب:[اللسان،التاج:انظر .٥
،الترغيـب  ٣/٣٨٠:،ختـريج األحاديـث واآلثـار   )باب احلور العـني وصـفتهن  (٣/١٠٢٩:صحيح البخاري .٦

،تفسري غريـب مـا يف الصـحيحني البخـاري     ١٥٧/ ٣:مسند أمحد: ، وبروايات خمتلفة يف٢/١٧٢:والترهيب
،النهايـة يف غريـب   ٣٤٦/ ١:،بيان تلبيس اجلهميـة ٢٦٠/ ٨:األسانيد وترتيب املسانيد ،تقريب٣٤٦/ ١:ومسلم

 .١٨/ ٤:احلديث واألثر
 .١٩٦/ ١:،عمدة القاري١٣٨/ ٩:،تفسري الثعليب٢٤٦/ ٤:،تفسري البغوي٦٤٥/ ٧:الدر املنثور:انظر .٧
 .٢٥٠/ ٤:،ابن كثري٢٤٦/ ٤:،تفسري البغوي٦٤٥/ ٧:الدر املنثور: انظر .٨
 .٢٥٠/ ٤:ابن كثري: رانظ .٩

 ].قوب:[،اللسان،التاج٩/٢٦٣:تهذيب اللُّغة:،وانظر٣/٩٥:معاين القرآن .١٠
 .٥٥٣:معجم التعبريات القرآنية:انظر .١١



 ١٧٠

  ق و س  

  قوسني الَىعت هلقَو يف:                    ٩/النجم                                                                                                                                                        
  

 أصلٌ والسني والواو القاف):"١( فارسٍ قال ابن ، بالشيِء الشيِء تقدير : يف اللُّغة القياسِأصلُ          
بشيٍء شيٍء على تقديرِ يدلُّ واحد"ومنه املقياس،:وهو املقدار،ومنه سميت قوساً الذراع  ألن به تقـاس 

  )٢(.  ةوَءنش أزد ، وهي لغةُ األشياُء
   

يف  والقوسةعلى شكلِ آلةٌ: اللُّغ نصف ا دائرة يرمى.٣( قال الراغب":(ما يرمـى عنـهما   القوس"، 
وتصور ومنه قالواالتقوسِ لالحنناِء ها،فقيلَمنها هيئت، :تقوس أيالشيخِ ظهر،:احنىن كأنه قوس،  ـيومنه ف

  ]الطَّوِيل:[القيسِ امرئِ الشعرِِ قَولُ
  

بِبحال ي ناهاأَرسفيه وقَو بيالش نأَير نوال م       قَلَّ مالُه نم ٤(ن(  
  

 قـدر :أي،قوسني قابو،هلُ اللُّغة ، القوس املعروففي املُراد بالقوسِ يف اآلية على ما قاله أ واملُفَسرونَ
٥(،ذراعني قاله جماهد(وابن مسعود،)٦(وسعيد جبريٍ بن،)٧(يدوالس،)عن و)٨الكسائي:" فكان قـاب 

٩(" . اً واحد قوساً قوسني أراد(  
______________  

  
 .٨٧٦:اللُّغةمقاييس  .١
يف غريـب الصـحيحني    ،تفسري ما٣٠٦/ ٤:،تفسري ابن زمنني١٠٦/ ٥:،فتح القدير٩١/ ١٧:تفسري القرطيب:انظر .٢

 .٣٤٦/ ٤:،عمدة احلفاظ١/٥٤٥: البخاري ومسلم
 .٦٨٧:املُفْردات  .٣
،وفيات ٨٤/ ١:،الصناعتني الكتابة والشعر١٧٨/ ٩:تهذيب اللُّغة،٧٠١، ٧٠٠/ ٤:،الذخرية٣٨/ ١:ديوانهبيت يف ال .٤

ــان ــة٥٣٦/ ٢:األعي ــل ،١٧٤/ ١:،معاهــدة التنصــيص٥٢٧/ ١:،أســاس البالغ ــذخرية يف حماســن أه ال
 ].قوس:[التاج،اللسان ،٤/٧٠٠:اجلزيرة

 .٥٤٥/ ١:ب ما يف الصحيحني البخاري ومسلم،تفسري غري٦٤٥/ ٧:الدر املنثور:انظر .٥
 .٢٦٧/ ٤:،إعراب القرآن١١٠/ ٥:،فتح القدير٦٧/ ٨:،زاد املسري٢٤٦/ ٤:تفسري البغوي:انظر .٦
 .٦٧/ ٨:،زاد املسري٢٤٦/ ٤:البغوي ،تفسري٦٤٥/ ٧:الدر املنثور: انظر .٧
 .٦٧/ ٨:زاد املسري: انظر .٨
 .٣٥/ ٢:،التبصرة١٣٩/ ٩:،تفسري الثعليب١٠٦/ ٥:،فتح القدير٩١/ ١٧:تفسري القرطيب: انظر .٩

  



 ١٧١

  ]الرجز:[وهذا كقَولِ الشاعرِ
  

  نيترنِ منِ قَذَقَييهمهوم              نيتمال بالس تم١(قطعته بالس(  
  

 فلما استمكنوا منهم أطلقـوا أوتـار  ":حديثُ ومنه،على قسي القوس وجيمع.أراد مهمهاً واحداً       
ِسقوأصلُ) ٢(، "هميه ألنه فعولٌ قووس قدموا الالم فصار قسو فلوعٍ على وزن ياًء مث قلبوا الواو  فصـار 

قسي مث كسروا السني فصار ٣(، فليعٍ على وزن(ومثالُ وقياسٍ على أقواسٍ كذلك جيمععلى األخريِ ه : 
  ]الرجز[

  
يالق اوِراَألس رتوا  وا                        اسفَاساَألن زِعتنةً  تيدغ٤(ص(  

  
  ك ث ب 

  كثيب الَىعت هلقَو يف:                      
                                                        ١٤/املزمـل                                                                                                                                  

 أصـلٌ  والبـاءُ  والثاُء الكاف):"٥(فارسٍ ،قال ابنوالقربِ على التجمعِ يف اللُّغة"بثَكَ" مادةُ تدلُّ        
يقالُ،"وقربٍ على جتمعٍ يدلُّ صحيح:كثب:إذا اجتمعوالكاثب، ـ ثْالكُ:ومن هذا األصلِ،اجلامع ةُبو،هي 

سقَاه من لَبنٍ :أَكْثَب الرجلُ أَي:يقَالُ،)٦"(اهاعمتجالميت بِذَلك س؛رِمن التم ةعطْالق،ونِباللَّ نم لُيلالقَ"
  .أَو نحوِه،وكُلُّ طَائفَة من طَعامٍ أَو تمرٍ أَو نحوِه فَهِي كُثْبةٌ 

  
___________________  

، تفسـري  ٩١/ ١٧:، تفسري القرطيب٨/ ٦:ين،تفسري السمعا٥١٦، ٥١٤، ٢٧٩/ ٢خزانة األدب: يف بال عزو البيت .١
 ].مست:[،التاج١٣٩/ ٩:الثعليب

/ ١٠:،حليـة األوليـاء  ٢٦٢/ ٥:،سنن النسـائي الكـربى  )باب هل يستأسر الرجل(١١٠٨/ ٣:صحيح البخاري .٢
/ ١:،ريـاض الصـاحلني  ٦٢٠/ ١:فوة،صفوة الص٢٣١/ ٢:،تاريخ اإلسالم٢٠٢/ ٣:،املنتظم٢٥٥/ ٩: ،املغين١١٢
٢٧٤. 

 ].قوس:[،اللسان والتاج١٠٠/ ١٧:،عمدة القاري٦٩/ ٣:،اخلصائص٣٣٦/ ٣:ول يف النحواألص:انظر .٣
 ،]سـور [ :اللسـان  ،]سـور :[،احملكـم ٧٢٣/ ٢:اللُّغة،مجهرة ٣٩٥/ ١:تهذيب اللُّغة:يف للْقُالَخِ بن حزنالبيت  .٤

 .٩٤/ ٢١:،عمدة القاري١٥٣/ ٢:،كشف املشكل]سور:[،التاج]صغد[
 .٩١٩:اللُّغةمقاييس  .٥
 .٧٠٣:املُفْردات  .٦



 ١٧٢

  
  ]البسيط:[ذو الرمة يذكر أبعار البقرِل قا

  

  )١(كُثَب أَهدافها علَى أَبعارهن          قاصيةً الصريان معدن من ميالََء
  

الكَثْـب  كذلك ؛ألنه انصب يف مكان فاجتمع فيه،ومن هذا األصلِ مسي الكثيب من الرملِ ذا االسمِ 
 إذا:أي)٢(،"إذا أكثبوكم فـارموهم :"،ويف احلديثأي عن قربٍ بٍثَعن كَ هأتيت:،يقالالقريب الكثيبو

  .قاربوكم
  

ةيف اللُّغ والكثيب:واحدودب ٣(،ما اجتمع(ِحمدودبـةً :ومن الرمل عن ابـنِ منظـورٍ  القطعةُ تنقاد،،)٤ (
وكثبانُ :واجلمع أكثبةٌ وكثب.  

  
يف اآلية على حنوِ ما قاله أهلُ اللُّغة ، أي رمالً متهايالً ، عن ابـنِ   سرونَ في املُراد بالكثيبِواملُفَ      

أن اجلبالَ بعد أن كانت حجارةً صلبةً قويةً تصري يوم القيامة مثلُ الرملِ املتجمـعِ  :واملعىن ) ٥(عباسٍ ، 
اللنيِ كلنيِ الرملِ والدقيقِ ، واملعىن شبيه  هتعاىل  –قول- :              ]٥/الواقعة [

 والطحن هو التفتيت ٦(ألن البس( هقول تعاىل   -كذلك شبيه- :          

     ]وقولـه تعـاىل  ]٥/القارعة :                 

    ]٩، ٨/املعارج[  

______________  
  

، ١٠/١٠٦:تهذيب اللُّغـة ،١/٢٨٤:،مجهرة أشعار العرب٢/١٢٣:،غريب احلديث البن سالم١/٧:البيت يف ديوانه .١
 ].كثب:[،اللسان،التاج١/٥٣٦:أساس البالغة

 ،)باب يف سل السيوف عند اللقاء(،٣/٥٢:دؤونن أيب داس ،)باب فضل من شهد بدرا(،٤/١٤٦٢:صحيح البخاري .٢
،املسـتدرك علـى   ١/٤٥١:،اجلمـع بـني الصـحيحني   )باب الصف عند القتال(،٩/١٥٥:سنن البيهقي الكربى(

حترير األحكام يف تـدبري أهـل    ،٤/١٥١:النهاية يف غريب احلديث واألثر، ٣/٧٠:،دالئل النبوة٣/٢٤:الصحيحني
 .١/١٧٨:اإلسالم

 .٢٧٢/ ٤:،عمدة القاري]كثب:[التاج،احملكم/اناللس:انظر .٣
 .١٠٦/ ١٠:تهذيب اللُّغة].كثب:[التاج،احملكم: ،وانظر]كثب:[اللسان .٤
 .٣٥٠/ ٤:،تغليق التعليق٢٦٤/ ١٩:،عمدة القاري٣٣٨١/ ١٠:،تفسري ابن أيب حامت٣٢٠/ ٨:الدر املنثور:انظر .٥
 .٥١٢/ ٧:،أضواء البيان٣٩/ ١:،أساس البالغة]بسس:[اللسان،املعجم الوسيط:انظر .٦



 ١٧٣

  كفاتا الَىعت هلقَو يف  :                  ٢٥/املرسالت                                                                                                                              

  ك ف ت   
  

أصلٌ صحيح يـدلُّ   والتاُء والفاُء الكاف):" ٢(فارسٍ ابن قالَ)١(.الضم واجلمع:اللُّغةيف  الكفت أصلُ        
الشيَء:،يقال"على مجعٍ وضم كفَت أكفتإذا  كفْتاً هضممتويف احلديثَه،":أي )٣(،"كم بالليلِواكفتوا صبيان: 

 أعظمٍ على سبعة أن أسجد أمرت:"قال  اِهللا أن رسولَ عباسٍ عن ابنِ احلديثضموهم إليكم وامجعوهم،ويف 
اجلبهة وأشار بيده على أنفوالرجلنيِ واليدينِ ه وال  القدمنيِ وأطرافـ كْن فت  الثيـاب  أي)٤(،"وال الشـعر :

ومجعه ،  هإذا ضم الشيَء من كفت)٥(ويقبض الشيُءفيه  مّضي الَّذي املوضع : والكفاتالنضمها وال جنمعها،
  .  هذا الباب مجاع األبوابِ :اجلماع ملا جيمع،يف قولهم:وهو اسم ما يكفت به،كقوهلم

            

علـى   األحياَء تكفت أي أن األرض ، اللُّغة ما قاله أهلُ على حنوِ يف اآلية بكفاتاً في املُراد املُفَسرونَو        
مبعـىن   )٦(،هـا يف باطنِ ها واألمواتعلى ظهرِ لألحياِء ةًضام األرض أمل جنعلْ:واملعىن،هاى يف بطنِها واملوتظهرِ
تضمهرِ ذا املعىنه ومن هم،م وجتمعاعل الشرِ قَوعالش ير:[فافالو[  

  

  )٧(كفات في تضمك غَداً وأنت           حي األرضِ فَوق اليوم  أنتف                   
_______________ 

/ ٩:أَبِي السعود،تفسري ١٧١/ ٤:،التسهيل لعلوم التنزيل]كفت:[،اللسان٥٤٠/ ١:اللُّغة، مجهرة ٧١٣: املُفْردات:انظر .١
،روح ٣٥٨/ ٥:،فـتح القـدير  ٧٨٥/ ١:،تفسري اجلاللني٤٣٤/ ٥:،تفسري البيضاوي٣٠/٢٤٠:،التفسري الكبري٨٠

 .٣٧٣:مفردات القرآن،نظرات جديدة يف تفسري ألفاظ قرآنية ،٤٠٥/ ٣:،عمدة احلفاظ١٧٤/ ٢٩:عاينامل
 .٩٣٠:اللُّغةمقاييس  .٢
النهاية يف غريب احلديث ،٣٨٨/ ٣:مسند أمحد)باب مخس من الدواب يقتلن يف احلرم(،١٢٠٥/ ٣:أخرجه البخاري .٣

/ ٨:،البحـر احملـيط  ٢٠٧/ ١: غريب ما يف الصـحيحني ، تفسري٢١٦/ ١:،غريب احلديث للحريب١٨٤/ ٤:واألثر
 .١٨٠/ ١:،فيض القدير٣٩٤

باب أعضاء السجود والنـهي عـن   (١/٣٥٤:صحيح مسلم ،)باب السجود على األنف(١/٢٨٠:صحيح البخاري .٤
،شـرح النـووي علـى صـحيح     ٢/٢١:،اجلمع بني الصـحيحني )كف الشعر والثوب وعقص الرأس يف الصالة

 .٤/٢٠٧:مسلم
 ١٥٩:معجم الفرائد ،]كفت:[لصحاح،التاج،املعجم الوسيط،اللسان،خمتار ا٦/٧٧٤:كم واحمليط األعظماحمل:انظر .٥
،تفسري ٤٦١/ ٤:،تفسري ابن كثري٦٨٠/ ٤:،الكشاف١٧١/ ٤:،التسهيل لعلوم التنزيل٤٩٧/ ١:تنوير املقباس:انظر .٦

/ ٢:،تفسري الواحـدي ١٦٤ /٦:،تفسري القرطيب٣٥٨/ ٥:،فتح القدير٥١١/ ٣:،تفسري السمرقندي٤٣٤/ ٤:البغوي
 .٤٤٩/ ٨:،زاد املسري١١٦٣

،روح ٣٥/ ٥:،فتح القدير٣٩٥/ ٨:احمليطتفسري البحر  ،١٦١/ ١٩:تفسري القرطيب:البيت لصمصامة بن الطرماح يف .٧
 .١٧٤/ ٢٩:املعاين



 ١٧٤

 وجاء عنـد ،"هابطنِيف  هم أمواتاًتهم وتكفَلهم ومنازِها يف دورِعلى ظهرِ هم أحياًءتتكف يريد):"١( الفَراُءقال 
  . " وحسابٍ كتابٍ مثلُ مصدرهو  وقيلَ ، وصيامٍ صائمٍ مثلُ ،مجع كافت : كفاتاً ):"٢( العكربي

  

  ل ح ي  

  حلييتالَىعت هلقَو يف:                   ٩٤/طه                           
  

 )٤(،هرِيغَو انِسنن اِإلم ةيحاللِّ هيلَع تبِنالَّذي ت مظْالع)٣(،فورعاملَ وضالع:يف اللُّغة يِحاللِّ أصلُ        
 أراد)٥(،"له اجلنةُ رجليه ضمنت حلييه وما بني يل ما بني من ضمن:"منه يف احلديث قولُ رسولِ اِهللا 

لسانواللِّ.يف األولِ هحةُي ةيف اللُّغ:الشعر ي ينبتعليه وعلى الذقنِ الَّذ،هموبعض:الشعر ي ينبتعلـى   الَّذ
 التحى:يقالفيهما األسنانُ من داخلِ الفمِ،ومها العظمان اللذان حائطا الفمِ،:واللَّحيان)٦(،اخلدين والذقنِ

قله ،والضـمِّ  ى ولُحى بالكسرِحل واجلمع،طَوِيلَ اللِّحية ذَا كَانَإِ:ورجلٌ حلَياَنُصار ذا لحية،:أي:الرجلُ
٧(،عن اجلوهري الزبيدي(خالفوا املشركني وف:"ويف احلديثى وأحفُوا الشواربروا اللح.")٨(  

  
       باللحية اداملُر ينَ فورواملُفَس ما قاله أهلُ على حنوِ يف اآلية ة٩( ، اللُّغ(وِوقد رأن موسـى   ي 

  . -عز وجلَّ  -غضبِه ِهللا   وفرط هغيظ من شدة هبشمال هوحليت هبيمينِ  أخيه هارونَ رأسِ بشعرِ أخذَ
__________________ 

/ ٨:،زاد املسـري ٣٥٨/ ٥:،فتح القدير٤٣٤/ ٤:،تفسري البغوي٨٥/ ١٠:تهذيب اللُّغة:،وانظر٣/٢٢٤:معاين القرآن .١
 .٢١٧/ ١:ث للحريب،غريب احلدي٤٤٩

 .٢/٢٧٨:إمالء ما من به الرمحن من وجوه اإلعراب والقراءات .٢
 .٩٥٠:اللُّغةاييس مق .٣
 .١٨٢/ ١:،مقدمة فتح الباري٣٥٦/ ١:،مشارق األنوار١٨٤/ ١:،مواهب اجلليل٩٥١:اللُّغةمقاييس :انظر .٤
،أسىن ١٢٧١/ ٣:رية احلفاظ،ذخ٦٥/ ٥:،التمهيد البن عبد الرب٢٢٩/ ١:،معجم أيب يعلى٣٨١/ ٣:مسند أيب يعلى .٥

/ ١:،املنـهج املسـلوك يف سياسـة امللـوك    ١١٦/ ١:،رسالة املسترشدين٥٦٥/ ٨:،االستذكار٢٧٦/ ١:املطالب
 .٦٦١٧:  رقمب اجلامع صحيح يف ه األلباين صحح،٣٥٢

،مرقـاة  ١٦٧/ ١:،عـون املعبـود  ٤٢٦/ ٤:،شرح الزرقاين١٠٥/ ١:،حتفة األحوذي٣٠٥/ ٥:عمدة القاري:انظر .٦
 .٩٥:يف الفروق اللُّغة، فرائد ٢٧٣/ ٨:يحاملفات

 .٢٦٨:اللُّغةخلق اإلنسان يف :، وانظر]حلي:[التاج .٧
، ١/١٥٠:،سنن البيهقـي الكـربى  ٢/٢٠٠:،اجلمع بني الصحيحني)باب إعفاء اللحى(٥/٢٢٠٩:صحيح البخاري .٨

 .٥/٢٢٠:،شعب اإلميان٣/٣٢٧:،اآلداب الشرعية١/٩١:خالصة األحكام
 .٦/٣٨:تفسري أيب السعود،٢/٤١٠:تفسري السمرقندي ،١٦/٢٠٣ :تفسري الطربي :انظر .٩

  



 ١٧٥

  ل ق ب  

  األلقاب الَىعت هلقَو يف:                         
                                                                                ١١/اتاحلجر                                                                                                                              

  

          أكثرِ عند اللغويني ١(،مبعىن النبزِ اللقب(فارسٍ قال ابن)٢":(الالم واحدةٌ كلمةٌ والباُء والقاف: 
اللقب:أنَّ ال،و"النبز كذلك،إمنا الصحيح ليس األمرلقب:اسم يسى به اإلنسانُم غري امساألولِ ه ى ويراع

٣(،  عالمِألا فيه املعىن خبالف(وعند همبعض)٤(:"قال ."ما مسي به بغريِ ى اإلنسانُأن يدع الراغـب)٥ :(
"اللقب ضربان:ضرسبيلِعلى  ب السالطنيِ بِ،كألقاالتشريفو،ضرهناك و،"النبزِ على سبيلِ بضرب 

 ، هوغـريِ  واألصـمعي  واألعمشِ كاألخفشِ على التعريف ،إمنا يدلُّ وال نبزٍ على تشريف ال يدلُّ ثالثٌ
 )٦.(ففيـه إطـراءٌ   ريفاًوإن كان ش،ففيه إيذاٌء ألنه إن كان قبيحاً:،قالواوبعضهم حرم النوعني األولني

 لعمـر  الفاروقو ،الصديقِ  أليب بكرٍ العتيقِ لقب ومنه تنقيص افيه إن مل يكن األلقابِ جواز يحوالصح
  .- رضي اهللا عن اجلميع - عفانَ بنِ لعثمانَ وذي النورينِ،  اخلطابِ بنِ
  

هلُ اللُّغة،اللقب الَّذي فيـه  واأللقاب يف اآلية مجع لقبٍ،واملُفَسرونَ في املُراد ا على حنوِ ما قاله أ       
،قد فصلواوتنقيص للرجلِ الرجلِ هو قولُ":قال عكرمةُفهنا، باللقبِ يف املقصود يافاسق  ٧(،"يامنـافق( 

  )٨(.  وكذا عن قتادةَ
________________  

  

ـ  احملكم الصحاح،،١٤٥/ ٩:تهذيب اللُّغة :انظر .١ القـاموس  ،صـباح املنري املسان،لل،اار الصحاحواحمليط األعظم،خمت
 .]لقب:[احمليط

 .٩٥٩:اللُّغةمقاييس  .٢
 .٦٠٣/ ١:،كتاب الكليات٦٢٤/ ١:التعاريف:وانظر.٧٤٤:املُفْردات .٣
 .٢/٥٣٩:،الزواجر٤/٢١٥:تفسري البغوي:انظر .٤
 .٧٤٤:املُفْردات .٥
 .٣٤/ ٤:عمدة احلفاظ .٦
تفسـري   ،٤٦٨/ ٧:،زاد املسري١٣٣، ١٣٢/ ٢٦:يالطَّبرِ،تفسري ٢١٥/ ٤:،تفسري البغوي٥٦٤/ ٧:الدر املنثور:انظر .٧

 ٢٤٩/ ٧:،توحيد األلوهية٣٠٨/ ٥:،شعب اإلميان٢٤٩/ ٧:،جمموع الفتاوى٥٨٩/ ٨:،فتح الباري٨١/ ٩:الثعليب
/ ٧:، جممـوع الفتـاوى  ٨١/ ٩:، تفسـري الـثعليب  ١٣٣، ١٣٢/ ٢٦:الطَّبرِي، تفسري ٥٦٤/ ٧:الدر املنثور: انظر .٨

 .٣٠٨/ ٥:،شعب اإلميان٢٤٩
  



 ١٧٦

       وقال احلسن:"والنصراينُّ كان اليهودي يسلفيقالُ م له بعد إسالمه فنهوا عن  ويا نصراينُّ يا يهودي
 أن يكونَ":عباسٍ ابنوقال )٢(،"يا خنزير يا محار ألخيك يا كلب لَهو أن تقو":وقال عطاُء)١(،"ذلك

  ) ٣.("همن عمل مبا سلف ريأن يع عنها فنهي مث يتوب السيئات عملَ الرجلُ
  

 : هذه اآليـة  نزولِ يف مناسبة قال الضحاك ، همساع هركْها مما يفكلّبني هذه األقوالِ  ال تعارضو      

"بين سلمةَ فينا نزلت              قال:اِهللا رسولُ قدم  َرجـلٌ  فينا وليس املدينة 

 هـذا  هيكـر  إنه اِهللا رسولَ يا قالوا األمساِء تلك من باسمٍ همأحد دعا إذا فكان ثالثةٌ أو امسان وله إال

اُهللا ،فأنزلَ االسم             )."٤(  

 
  م ز ن  

  املزن الَىعت هلقَو يف:                   
                                                                                 ٦٩/الواقعة                                                                                                                              

  

أو املضيئة  البيضاُء السحابةُ:همبعضعند و)٥(،عامةً السحابِ والتفسريِ اللُّغة أهلِ أكثرِ عند املزنُ         
ُكما وفَصه٦(،ا الراغب(ُزنةٌ الواحدةم. أن املزنَ والصحيح غريِ دونَ املاِءب يُءاملل هو السحابه.)٧(  

______________ 
، فـتح  ٨١/ ٩:، تفسري الـثعليب ٢١٥/ ٤:، تفسري البغوي١٣٣/ ٢٦:الطَّبرِيري ، تفس٥٦٤/ ٧:الدر املنثور: انظر .١

 .٥٨٩/ ٨:الباري
 .٢١٥/ ٤:،تفسري البغوي٥٦٤/ ٧:الدر املنثور:انظر .٢
/ ٧:،جمموع الفتـاوى ٨١/ ٩:،تفسري الثعليب٧/٤٦٨:،زاد املسري٢١٥/ ٤:،تفسري البغوي٥٦٤/ ٧:الدر املنثور:انظر .٣

٢٤٩. 
، ٧/٥٦٣:الدر املنثور،٥/٦٦:،فتح القدير٨/٥٨:،فتح الباري٤/٢١٣:،تفسري ابن كثري٢٦/١٣٢:برِيالطَّتفسري :انظر .٤

، األدب ٥/٣٠٧:ميـان ،شـعب اإل ٢٢/٣٨٩:،املعجم الكبري٨/٨٢:األحاديث املختارة ،٩/٨١:،تفسري الثعليب٥٦٤
 .٢٦/١٥٤:روح املعاين ،١/١٢١:املفرد

/ ٥:،احملـرر الـوجيز  ٣٣٣٤/ ١٠:تفسري ابـن أيب حـامت  ،٩٨٣:ييس اللُّغةمقا ].مزن:[اللسان،املصباح املنري:انظر .٥
 .٢٩١/ ٥:،تفسري البيضاوي٢٠٠/ ٢٧:الطَّبرِِي،تفسري ٧١٦/ ١:،تفسري اجلاللني٢٨٨/ ٤:،تفسري البغوي٢٤٩

 .٤٦٤/ ٤:الكشاف].مزن:[الصحاح،خمتار الصحاح:،وانظر٧٦٦:املُفْردات .٦
  .١٦٠/ ٢٩:،التفسري الكبري٣٥٦ /٥:،تفسري السمعاين]مزن:[اللسان:انظر .٧



 ١٧٧

ذلك أن السحاب األبيض عنه السرعةُ معروف خلفتاجلبالِ حالَ ال تعاىل واصفاًق ، ه يوم القيامة :  
                      ]سحابةُ:" ويف املثلِ]٨٨/النمل صيف 

،  بالثقـلِ   السـحاب  فصأخرى و ويف آيةيضرب يف انقضاِء الشيِء بسرعة ، )١(،" عشقَت عن قليلٍ
   :الَّذي فيـه،قال تعـاىل   باملاِء إمنا يكونُ والثقلُ                  

        ]١٢/الرعد[مـن قائـلٍ   وقال عز :          

                           ]ومن اسـتعمالِ  ]٥٧/األعراف،

  ]املُتقَارِب:[ىاألعشاملفردة في الشعرِ قَولُ 
    

  )٢(إبقالَها أبقَلَ أرض وال                          هاـودقَ تـودقَ مزنةٌ فال
  

  ]الطَّوِيل:[اآلخرِ وقولُ
  

نحكماِء فن ،ني ما املُزنِصابِنا ف                 امينا وال ، كهف دعيلُ يخ٣(ب(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________  
 ].قشع:[،التاج١/٦٩:املستطرف يف كل فن مستظرف ،١/٣٤٤:جممع األمثال .١
 ،٢/٤١٣:،األصـول يف النحـو  ١/٨٤:،سر الفصـاحة ٢/٤٦:الكتاب:لعامر بن جوين الطائي يفمنسوب البيت  .٢

 .١٠٣:،من اإلعجاز اللغوي للقرآن الكرمي]ودق:[اللسان،التاج
،البيـان  ٢٧٣/ ١:،األمايل يف لغـة العـرب  ٢٩٥/ ٢:،صبح األعشى٩/ ٣:الذخرية:يف  االبيت للسموأل بن عادي .٣

/ ١٧:،تفسـري القـرطيب  ٢٤٩/ ٥:،احملرر الـوجيز ٢٩٣/ ١:،املستطرف يف كل فن مستظرف٤٧٩/ ١:نيوالتبي
  .١٥٨/ ٥:،فتح القدير٢٢٠



 ١٧٨

 السحابِ بني والفرق ، اإلنزالِ بداللة باملاِء املآلنُ السحاب يف اآلية باملزن في املُراد املُفَسرونَو         
أنَّ واملزن ن مراحلِم مرحلةٌ السحاب تكوتعاىل  - اُهللا يرسلُ حيثُ"، من السماِء النازلِ املاِء ن- الرياح 

فيبسطُ سحاباً فتثرييف السماِء ه ويسوقُ يشاُء كيفقال تعـاىل ...إىل من يشاُء ه :       

                                   

     ]٤٨/الروم[ الكسف،: السحابِقطع ، املاِء ،وقال سبحانه : والودق حبات:       

                                 
  ].٤٣/النور[
  

يف اآليتني السابقتني مرحلةٌ فالسحاب الرياحِ إرسالِ بني يـ  هي مقدمةٌ الَّت إلثارته ،  ـ  وبـني جعله 
ـ  وهو املتراكم ، ركاماً فتكونُ هذه القطع -سبحانه  – مث يؤلف ، أي قطعاً ، كسفاً بعض ه فـوق 
  )١( ."  العربِ من كالمِ على الراجحِ نَى املزفيسم املاِء نزالِإل بعد ذلك يتهيأُ ، بعضٍ

  
)  املـزنُ (  املمطرةُ السحب تكونُو املاِء إنزالِ يف حالة املزن بلفظ السحاب خيتص:خالصةُ القولِ       
قليلةً األرضِ يف جو غريِ بالسحبِ إذا قوبلت وليس هلا شكلٌ،قامتةٌ وهى كثيفةٌ،املمطرة معني وينـهمر، 

منها املطر أو الثلج بصفة مستمرة.والعرب تسمي الربد _ الثلجِ الصغرية ـ  حـبِّ [ باسمِ_ قطع ، ]زنامل
  ]الطَّوِيل:[حجرٍ بن قال أوس)٢. (وتسمى املزنةَ املطرةَ 

  

                أنّ اَهللا أنزلَ م اِء             زنةًأملْ ترالظِّب فْرعو عقَمناسِ ت٣(يف الك(  
  

  احلديثُ كذلك العلم أن املزنَ يؤكد هو السحاب املمطر ، ويقسمه  ـ  إىل مـزن طبقي ،  ومـزن 
بساطي ، ومزن ٤( . ركامي(  

_______________  
 .١٠٣:من اإلعجاز اللغوي للقرآن الكرمي .١
 .١٠٣:الترادف اللفظي من اإلعجاز اللغوي للقرآن الكرمي،دراسة يف ظاهرة:انظر .٢
، اللسـان،  ١/٤٢:،إصـالح املنطـق  ١/١٤٠:،جممـع األمثـال  ١/١٩١:تهذيب اللُّغة،١/٣٧:البيت يف ديوانه .٣

 .١٠٣:دراسة يف ظاهرة الترادف اللفظي ،، من اإلعجاز اللغوي للقرآن الكرمي]مزن:[التاج
  .١٠٣:اللفظيمن اإلعجاز اللغوي للقرآن الكرمي،دراسة يف ظاهرة الترادف :انظر .٤



 ١٧٩

  م س د  
  مسد الَىعت هلقَو يف:                  ٥/املسد                                                                                                                              

  

على  يدلُّ صحيح أصلٌ والدالُ والسني امليم):"١( فارسٍ ،قال ابنهوطي الشيِء جدلُ:اللُّغةيف  املسد لُأص        
 مسدت :ى،يقالوطْيو لُتفْبذلك ألنه ي يمس)٢(؛الليف:اللُّغة،وهو يف املسد ،من هذا األصلِ"هوطي شيٍء جدلِ
، وأمسـاد  مسـاد  ،واجلمعمن ليف:أي،من مسد حبلٌ:،يقالمن النخلِ-غالباً-ذُختي،وهفتلَ إذا أحكمت احلبلَ

يقال)٣(،الفتلُ-أيضاً–العربِ يف كالمِ واملسد:احلبلِ مسدت أمسدمسداً ه فتلَ إذا أجدته،مـا  كذلك  واملسد
فتلَ:أي،مسد كان من  من أي شيٍء وضفر وغريِ الليفيالَّ،من اخلوصِ يكونُ قد)٤(،هذ النخـلِ  هو ورق ،

  ]الرجز:[قَول الشاعرِيف  ،كما جاَء منها خوصةٌ الواحدةُ
  

               سا مي ـينذْ موعاخلُوصِ ت ن                               دناً لَيلَد كيـإِنْ تاً فَإِن  
نئقْسطَ ممأَش نم ئْتا ش٥(تقمص كفاه حببل الشن                             م(  

  

  ]الرجز:[ طارقٍ بنِ لعمارةَ األصمعيّ ها ،أنشدأو من أوبارِ اإلبلِ من  جلود وقد يكونُ 
  

  )٦( أَيانِقِ من أُمر ومسد                               طَارِقِ غَربِ مثْلِ بِغربٍ اعجلْ
  

"يريد وأينق أينق مجع مجع وأصلُ،  مقلوبٍ ناقةه أنوق فقلب وأبدلت ياًء الواو ا قد أبدلتياًء أل إذا للكسرة 
  )٧(.." هامن جلود أن املسد يريد أنوق على األصلِ: قالوا  مهزتني لو من اجتماعِ وقلبوه فراراً نياق: قالوا 

______________  
 .٩٨٥:اللُّغةمقاييس  .١
،احملـرر  ٥١٩/ ٢:،غريـب احلـديث للحـريب   ]مسد:[خمتار الصحاح،املعجم الوسيطاللسان،التاج،الصحاح،:انظر .٢

 .٣٧٨:،مفردات القرآن٣٤٠/ ٣٠:،تفسري الطَّبرِي٥٦٥/ ٤:ثري،تفسري ابن ك٥٣٥/ ٥:الوجيز
تفسـري  .٣٢٨/ ١٠:،تفسري الـثعليب ١٥٩/ ٣٢:،التفسري الكبري٢١٠/ ٩:،حتفة األحوذي٦٤٨/ ٢:اللُّغةمجهرة :انظر .٣

 ،٤/٥٤٣:البغوي
،التفسـري  ٤٨١/ ١:،البيان يف تفسري غريب القـرآن ٤٣١/ ١:،غريب القرآن٤٦٤/ ٨:احملكم واحمليط األعظم:انظر .٤

مفردات القرآن،نظرات جديدة يف تفسـري ألفـاظ    ،٥٤٣/ ٤:،تفسري البغوي٨٢١/ ٤:كشاف،ال١٥٩/ ٣٢:الكبري
 .٣٧٨:قرآنية

، غريـب  ٥٠/ ١:،إصالح املنطق٣٠٧/ ٢:،مجهرة األمثال٢٦٤/ ١٢، ٣١٢/ ٨:تهذيب اللُّغة:البيتان بال نسبة يف  .٥
/ ٢٠:،تفسري القـرطيب ]مسد:[،التاج]قسن[، ]مسد:[،اللسان١٣٦/ ٢:،الروض األنف٦٧٣/ ١:احلديث للخطايب

 .٥١٢/ ٥:،فتح القدير٢٤١
 .٣٢٨/ ١٠:،تفسري الثعليب٨٢١/ ٤:،الكشاف]مسد[،]صدق:[،التاج]صدق:[البيت لعمارة بن طارق يف اللسان .٦
 .٢/١٣٦:لروض االنفا .٧



 ١٨٠

  ومل من مسد وقالَ"، اِهللا رسولِ يف طريقِ هوتطرح الشوك حتملُ كانت وقد  حربٍ بنت مجيلٍ ميف أ  نزلت واآليةُ 
 يوِوقد ر الدلوِ عن حبلِ العرف به يف يعرب قال املسد التفسريِ أهلِ ذكره بعض ملعىن لطيف وال ممسود مسد حبلَ يقلْ
 )١(."أبداً ها هكذامث يرمى ا إىل قعرِ جهنم ها إىل شفريِيف عنق باملسد ترفع بالدلوِ ما يصنع ا يف النارِ يصنعأنه 

نَ واختلفوراملُفَس اداملُر يذا احلبلِ ف  علىلٍأقوا ثالثة:  
  )٤.(قاله قتادةُ،من ودعٍ أنه قالدةٌ:ينالثا)٣.( عباسٍ رواه العويف عن ابنِ)٢( ، مبكةَ كانت لٌ أا حبا :األول
  : - تعاىل – هيف قول الَّتيوهي )٥( الزبريٍ بن قاله عروةُ ذراعاً ها سبعونَذرع من حديد سلسلةٌ:الثالث

                ]أي] ٣٢/احلاقة:ا تسلكـا   :واملعىن):"٦(قال الزخمشري.فيها أأ
 وحيتملُ (...)هلا ها،وحتقرياًحلال ختسيساً:احلطابون يفعلُ كما هاجيد يف هاوتربطُ الشوك من احلزمةَ تلك ملُحت
 ".الشوك حزمةَ حتملُ كانت حني عليها كانت الَّتي الصورة على جهنم نارِ يف تكونُ هاحالَ أنّ:املعىن يكونَ أن
 حكمِ يف اجليد ذكر - هنا - حسن فإمنا احلُسن أو يلاحلُ ركذُ إذا العنق ركَذْي أن واملعروف":)٧(السهيلي الق

ا البالغةوالنساُء امرأةٌ أل تحهن يلأجياد يف هلا حلي ال مجيلٍ وأم عولُ احلَبلُ إال اآلخرةيف ا فلما هاعنق أقيم 
  ]اخلفيف:[ىاألعش قولِ ىلإ ىتر أال ، معه اجليد رذُك احلَلي مقام ذلك هلا

ه أسيل                 جيد عن قتيلةُ لنا تبدي يوم٨( األطواق تزين(  
  ]الطَّوِيل:[اآلخرِ ،وقولِعنقٍ عن يقلْ ومل 

أَوحسن من قْعاملَ دليحجِ ةهاي٩(د(  
 ." الكالمِ من غثاً لكانَ قالَ ولو هاعنقَ يقلْ ومل

__________________ 
 .٢/١٣٥:روض األنفال .١
 .٥١٣/ ٥:،فتح القدير١٨٣/ ٢:دالئل النبوة:انظر .٢
 .٢٦٢/ ٩:زاد املسري:انظر .٣
،فـتح  ٢٦٢/ ٩:،زاد املسـري ٢٦٤/ ٣٠:،روح املعـاين ٣٤١/ ٣٠:الطَّبـرِي ،تفسري ٥٣٥/ ٥:احملرر الوجيز:انظر .٤

   .٤١٢:القدير
وهـو  .١/٤٦٧:،السرية احللبيـة ٣/٧٥:رجال،العلل ومعرفة ال٥/٥٣٥:،احملرر الوجيز٣٠/٣٤٠:الطَّبرِيتفسري :انظر .٥

أحد الفقهاء السبعة باملدينة كان عاملا بالدين ،صاحلا كرميا،مل :عروة بن الزبري بن العوام األسدي القرشي أبو عبد اهللا 
 يدخل يف شيء من الفنت،وانتقل إىل البصرة مث إىل مصر ،فتزوج ،وأقام ا سبع سنني،وعاد إىل املدينة فتويف ا سـنة 

 ]٧٣:موسوعة األمساء واألعالم[هـ٩٣
 .٤/٨٢٢:الكشاف .٦
 .٣٤٧، ٣٤٦:مفردات القرآن،نظرات جديدة يف تفسري ألفاظ قرىنية:،وانظر٢/١٣٧:الروض األنف .٧
 .٢٩٦:نظرات لغوية يف القرآن الكرمي ن١/١٣٩:البيت يف ديوانه .٨
ـ ٢/١٣٩:الروض األنف: اس الرومي يفالبيت منسوب لعبد اهللا بن عب .٩ ، ٢٩٦:ة يف القـرآن الكـرمي  ،نظرات لغوي

 "وأحسن من سرباهلا املتجرد:"وتكملته



 ١٨١

  م ش ج  
  أمشاج  ـالَىعت هلقَو يف:                     

                                                                ٢/اإلنسان                                                                                                                              

   
  

يقال ،"هو اخللطُو صحيح أصلٌ واجليم والشني امليم):"٢(فارسٍ قال ابن)١(.اخللطُ:اللُّغةيف  املشجِ أصلُ       
مشج يمشج مشجطَلَاً إذا خخملوطٌ:،وممشوج٣(منظورٍ ،وقال ابن(و،"شيئني خمتلطني كلُّ:"املشج األمشـاج: 

 ،وهو مشوج به،هخلطتيقالُ منه إذا مشجت هذا ذا إذا يتامٍ،وأ يتيمٍ مثلُ،شيجوم جشها مواحد)٤(،األخالطُ
فال خملوطٌ:أي،ومشيج ،عرب تعرف رِاختلطا،ومنه  لوننيِ بكلِّ األمشاجاعلُ الشر:[قَوافالو[  

  )٥(سيطَ به مشيِج ريشخالف ال          منه  النصل والفوقنيكأَنَّ 
  

 باألمشـاجِ  واملقصـود  . أخالط :، أياللُّغة ما قاله أهل  على حنوِ يف اآلية يف معىن األمشاجِ املُفَسرونَو
من نطْفَةٍ   ":  هأخربين عن قول قالَ األزرقِ بن أن نافع عباسٍ عن ابنِ ، املرأة وماِء الرجلِ ماِء اختالطُ:هنا

   :ومثله قوله تعـاىل )٦(،  يف الرحمِ إذا وقع املرأة وماِء الرجلِ ماِء اختالطُ قال."أَمشاجٍ      

      ]وترائبِ األبِ من صلبِ :أي]٧/ الطارق األم ، أخـالط   :أي"):٧( كثريٍ قال ابن
يف بعضٍ وامل واملشج هالشيُء املختلطُ بعض ، شيج .وماَء الرجلِ يعين ماَء :سٍ عبا قال ابن إذا اجتمعا  املرأة
 وهكذا قال عكرمـةُ  ،إىل لون  من حالٍ إىل حالٍ ، ومن لونوطا مث ينتقلُ بعد من طورٍ إىل طورٍ ، واختل

وجماهد واحلسن البصري  والربيع:مباِء الرجلِ ماِء هو اختالطُ األمشاج املرأة ."  
_____________  

/ ٥:،فتح القـدير ٩٤/ ١٠:،تفسري الثعليب٧٦٨: املُفْردات،]مشج:[العني،اللسان،التاج،القاموس احمليط، ،خمتار الصحاح:انظر .١
 .١١٨:،اإليضاح يف الترادف٢٠٩/ ٣٠:،التفسري الكبري٣٩٣/ ٨:،أضواء البيان١٢١/ ١٩:يب،تفسري القرط٣٤٥

 .٢٨٦:اللُّغةمقاييس  .٢
 ].مشج:[اللسان .٣
 ].مشج:[، اللسان، التاج٢٩/١٥١:،روح املعاين١٩/١٢١:،تفسري القرطيب٨/٣٩٣:أضواء البيان:انظر .٤
العـني  :،واملشـهور أنـه أليب ذؤيـب اهلـذيل ،وهـو يف     منسوب  يف اللسان والتاج لزهري بن حرام الداخل اهلذيل:البيت .٥

،أسـاس  ٣٣٠/ ٢:،أضـواء البيـان  ٤٧٨/ ١:اللُّغة،مجهرة ٢٧٩/ ٩:،جممع الزوائد٢٤٩/ ١:،املعجم الكبري]مشج:[واللسان
 .٥٩٥/ ١:ةالبالغ

/ ٤:،تفسري البغوي٣٨٦/ ٨:،تفسري البحر احمليط٢٠٩/ ٣٠:،التفسري الكبري٣٦٧/ ٨:الدر املنثور،٤٩٥/ ١:تنوير املقباس:انظر .٦
 .١٨٨/ ١:،كتاب الكليات٤٢٦

  .٤/٤٥٤:تفسري ابن كثري .٧



 ١٨٢

األخالطُ ، ورمبا كانت : األمشاج ): "١( -أيضاً  –يف تفسريِه لآلية  -رمحه اهللا-وقالَ سيد قطب
خـالطُ  ورمبا كانت هذه األ،هذه إشارةً إىل تكون النطفة من خلية الذكرِ وبويضة األنثَى بعد التلقيحِ

الكامنةَ يف النطفة تعين املوروثات،هميثلُها ما يسمون ياجلينات"علمياً  والَّت"،   الوراثـة وهي وحـدات
اجلننيِ العائلية أوالً ولصفات جلنسِ اإلنسان املميزة للصفات أخرياً، احلاملة  النطفـة ريعزى سوإليها ي

ان ال جننيِ أي حيوان آخر كما تعزى إليها وراثةُ الصـفات  اإلنسانية يف رحلتها لتكوينِ جننيِ إنس
  ".اخلاصة يف األسرة ، ولعلَّها هي هذه األمشاج املختلطةُ من وراثات شتّى

  
  م ع ز  
  املعزالَىعت هلقَو يف:                  ١٤٣/األنعام                                                                                                                             

   
ومـا   ، ماعز رجلٌ:يقال)٢( ، هتوصالب الشيِء على شدة الداللةُ :اللُّغة يف " زعم" مادة أصلُ           
أمعزمن رجلٍ ه أي ما أشدوأصلَ هبهويف حديث، بنِ اخلطابِ  عمر ":أي)٣(،"اخشوشنوا ومتعززوا: 

ـ  ال واحد مجعٍ اسم :غة اللُّيف  واملعز . وهو الشدةُ من املعزِ ، كونوا أشداَء له من لفظـ  ه ي ذوات ، وه
 . ومعـزاةٌ  مـاعزةٌ  الواحدةُ ، يف الضأن فيها ال تكونُ وصالبة بذلك لشدة يمس)٤(الشعرِ من الغنمِ ، 

فهـي   نمكا يف كلِّ تعيش أنها ميكن الَّتي القوية وهو من احليوانات ، اترة الثدية من احليوانات املاعزو
و ويف السهولِ اجلبالِ أعايليف  تعيشكَذَو،  والصحاري الواحاتاملاعزِ ر يسى ميالَّتواألنثَ ، سى تسى م
، عنز وصغريمها يعرباجلَ فيد .  

  

وحىت  ضِعلى األر ها بسهولةطعام ها من إجيادكنميوذلك  رِعى بالشطَّغمو وقويّ رشيق املاعزِ جسمو    
يف تلُّسقه٥(،  والرباعمِ األوراقِ ألكلِ ا الشجريات( ومعزى : واجلمع ومعيز،زعوم،زعم) .٦(  

_______________  
  . ٦/٣٧٧٩: يف ظالل القرآن .١
 .٩٩٠:اللُّغةمقاييس  .٢
 ].معز:[، التاج٣/٢٢٩:النهاية يف غريب احلديث واألثر .٣
التيِسير بِشرحِ اجلامع ،٧/٣٥٤:عون املعبود،١٣/١٧٧:التفسري الكبري،٢/١٣٧: البغويتفسري،٢/٩٤:تهذيب اللُّغة:انظر .٤

 ].معز:[،املصباح املنري١/٢٠٣:الصغري
 http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%B2 :انظر الرابط التايل .٥
، ٣/٤٠٢:،الفـائق ٢/٣٦٤:،غريـب احلـديث البـن اجلـوزي    ٣/٢٢٩:النهاية يف غريب احلديث واألثـر :انظر .٦

 ].معز:[اللسان،التاج



 ١٨٣

  ]الوافر:[قال امرؤ القيسِ
  )١(كَأنّ قُرونَ جِلّتها العصي           زى  عفم تكن إبلٌ ن ملأال إ

  ]الوافر:[-أيضاً  –وقال  
  )٢(معيزهم حنانك ذَا احلَنان        بنو شمجى بنِ جرمٍ   ويمنعها

  

 املعروف املعز،ةعلى حنوِ ما قاله أهلُ اللُّغ باملعزِ يف اآلية اداملُر ينَ فور٣.(واملُفَس(  
  

  م ع ي    
  أمعاء الَىعت هلقَو يف:                ١٥/حممد                                                                                                                              

  

       ةيف اللُّغ املعي:املصران مفرد ٤(،املصري(املعدة إليه بعد أمعاٌءوهو ما ينتقلُ الطعام والتثنيةُ ،واجلمع ،
انيّمعفيه من احلواي"):٥(،قال األزهري ما يف البطنِ مما يتردد هاكلِّ امجيع"ويف احلديث،":يف  يأكلُ املؤمن

معي واحد يف س يأكلُ والكافررِ)٦(،"أمعاٍء بعةاعلُ الشرِ قَوعالش يف ر:[ومن استعمالِ املفردةافالو[  
  )٧(حوالب غُزراً ومعي جِياعاً                              

______________  
/ ١:،أسـاس البالغـة  ٧٩/ ٢:،احلماسة البصرية١٩٦/ ١:،مجهرة األمثال١١٣/ ٩:،األغاين٥١/ ١:البيت يف ديوانه .١

،وفيـات  ٦٣/ ٢:،املستقصى يف أمثال العـرب ٤٠٤/ ١:،الكامل يف التاريخ٤٨٨/ ١:الدالالت السمعية ختريج،٩٧
 .٢/٣٢٦، ٣٧٩/ ١:،تفسري البحر احمليط١٢١/ ٢:األعيان

/ ٣:،املقتضـب ٢٨٧/ ٣:تهـذيب اللُّغـة  ،٥٣٦/ ٢:،احملكم واحمليط األعظـم ]معز:[،العني٥٥/ ١:البيت يف ديوانه .٢
، ٥٧/ ١٦:الطَّبرِِي،تفسري ٨/ ٤:،احملرر الوجيز١٠٣/ ٢:،إعراب القرآن٤٠١/ ٤:ب احلديث البن سالم،غري٢٢٤

 .١١٤/ ٧:تفسري القرطيب
 .٢/١٣٧:تفسري البغوي ،٤/١٩٩:تفسري الثعليب ،٨/٦٧:تفسري الطربي :انظر .٣
 .٣١٨/ ٣:مساء،ذيب األ٣٤٤/ ٤:النهاية يف غريب احلديث واألثر،]معي:[اللسان،التاج،الصحاح:انظر .٤
،تـذكرة األريـب يف تفسـري    ٣١٨/ ٣:،ذيب األمسـاء ١٥٩/ ٣:تهذيب اللُّغة:العني:،وانظر]معي:[اللسان،التاج .٥

 .٢٣٧/ ١٦:،تفسري القرطيب١٨١/ ٤:،تفسري البغوي١٦٠/ ٢:الغريب
ـ  (١٦٣٢/ ٣: صحيح مسلم)كفي االثننيباب طعام الواحد ي(٢٠٦١/ ٥:صحيح البخاري .٦  ،)امباب اليعيـب الطع

/ ٤:،سـنن الترمـذي  ١٠٨٥/ ٢:،سنن ابـن ماجـه  ١٧٨/ ٤:،سنن النسائي الكربى٢٤/ ١٢:صحيح ابن حيان
/ ٨:،التـاريخ الكـبري  ٦١/ ٣:،الثقـات ١٠/ ٢٤:،املعجم الكبري٢١/ ٢:،مسند أمحد١٣٥/ ٢:،سنن الدارمي٢٦٦
 ،٣٨٩/ ٢:فـاء ،كشف اخل٨٠/ ١:،الفوائد١٤٩٥/ ٤:،االستيعاب٣٢٣/ ١:،املعارف١٥٤/ ١:،نظم املتناثر١١٨

 . ٥٣٧/ ٩:فتح الباري.٢٤٤٨/ ٤:ذخرية احلفاظ
 ،]غـرز :[واللسـان ،٤٤٢/ ٥، ٢/٢٦٧:ألعظـم ،احملكم واحملـيط ا ٣/١٥٩:تهذيب اللُّغة:عجز بيت للقطامي يف .٧

 .وليس يف ديوانه.)كأن نسوع رحلي حني ضمت(:البيت،وصدر ١/٤١٩:كشف املشكل،]جيع:[،التاج]معي[
  



 ١٨٤

و تنتهي األمعـاء   عشري ثينالوتبدأ األمعاء الدقيقة من ا معاء غليظةوأ أمعاء دقيقة األمعاء إىل وتنقسم
الطعام وامتصاصها  املسؤولة عن استخراج املواد الغذائية من وتكون األمعاء الدقيقة هي.قولونبال الغليضة

ختزين بقايا الطعام حلني طردة عـن   معاء الغليظةاأليف ويتم . من مث طرح األقسام غري املفيدة من الطعامو
  )١.(الشرج طريق فتحة

  
أي  ما يف الـبطن مـن   )٢(واملُفَسرونَ في املُراد باألمعاء يف اآلية على حنو ما قاله أهل اللُّغة،          

فرط حرارته إذا شربوه يقطع ما يف بطوم من األمعاء واألحشاء،عياذا باهللا من أن املاء ل:، واملعىنااحلواي
   :ذلك،وأشد من هذا ما جاء يف  قوله تعاىل                  

          ]٢٠، ١٩/احلج[  
  

ن ج د   

 ن النجدي الَىعت هلقَو يف:                   ١٠/البلد                                                                                                                              
   

  

       ةاللُّغ يف دجلُ النأَص:،فَاعتلَاُء واالرتوهو  ) ٣(االع،ـدجـلِ النذَا اَألصه نمو  ـةيف اللُّغ:  ـقالطَّرِي
،حاض٤(الو( أَوا أَمشرف ن اَألمضِر او،فَعتر)قَالُ )٥ُء:ييالش دجـى    :أَنشلُ اَألعقَـو ـهنمو،فَعتار :

  ]يلالطَّوِ[
بِيى نراالَ ينَ مورت هكْرذو                     رِي أَغَارميف لَع ا البِالددج٦(وأَن(  

_______________  
  

 :  انظر الرابط التايل.بتصرف)ويكيبيديا(املوسوعة احلرة  .١
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A1#.D8.A7.D9.84.D8.AA.

D9.83.D9.88.D9.8A.D9.86 
تـذكرة األريـب يف تفسـري    ،٨/٧١:تفسري البحر احمليط،١٦/٢٣٧:تفسري القرطيب، ٤/١٨١:تفسري البغوي:انظر .٢

 .٢/١٦٠:الغريب
 . ١٠١٢:اللُّغةمقاييس :انظر .٣
 .١٠/٣٧٥:خزانة األدب ،]جند:[القاموس احمليط:انظر .٤
/ ١:، خزانـة األدب ]جند:[،اللسان،الصحاح،املصباح املنري،خمتار الصحاح،التاج،املعجم الوسيط٧٩١:املُفْردات:انظر .٥

،اتفـاق املبـاين وافتـراق    ٩/ ٥:،تقريب األسانيد وترتيب املسانيد١٨٣/ ١:،تفسري غريب ما يف الصحيحني٢٥٦
 .٢٣٠/ ١:املعاين

   ].جند:[، اللسان،التاج٢/١٠٦٧:اللُّغة،مجهرة ٢/١١٢:الزاهر البن األنباري،١/٤٢:البيت يف ديوان يزيد بن الظئرية .٦



 ١٨٥

 حتمل االسـم نفسـه،  سم ألا تقع على هضبة مرتفعة،ومنه مسيت بالد جند ذا االارتفع واعتلى،:أي
  ]الطَّوِيل[:عرقال الشا.ع جنادواجلم

  

  )١( جند حبذا فيا جنداً تسكُين وإن              به ومن أدعه جنداً تدعي فإن
  

وعليـه  ) ٢(ابن مسعود ، وقتادةُ  قاله،  والشرِّ اخلريِطريقي :  -هنا  – واملُفَسرونَ في املُراد بالنجدينِ
 املفسرين ٣. (أكثر (اججوالز)النجدا):"٤الواضحان الطريقان واملعىن"ن،:اخلريِ والشرِّأمل ن طريق رِّفْهع ،

لرسـلِ ، ومبـا   عرِّفْنا اإلنسانَ طريقي اخلريِ والشرِّ ، مبا أوضحنا له من عقائد وأعمالٍ على ألسـنة ا " و
بينا له طريقـي  :أي):٦(قال الرازى)٥(".اللِ،والتمييزِ واالختيارِوقُوى العقلِ واالستدمنحناه من حواسٍّ،

أيب  يؤيد هذا املعىن حديثُضوحِ الطريقِ املرتفعِ للمبصرِ،اخلريِ والشرِّ حىت  أصبحت واضحةً للعقولِ كو
 أحبّ الشرّ دجن وال يكونُ الشر دجنو اخلري دجن إمنا مها النجدانَ:"قالَأنه   عن النيبِّ    هريرةَ

إىل أحدكم من نج٧".(اخلريِ د (  
  

 ن ع ل    
  نعليك  ـالَىعت هلقَو يف:                                  

                                                                                              ١٢/طه                                                                                                                                 
النونُ والعني والالم )"٨(،قال ابن فارسٍوتسفُّلٍ يف اللُّغة على اطمئنان يف الشيِء" نعلَ" تدلُّ مادةُ          

  . " القدمِ ،ألا يف أسفلِوفةُ املعر ومنه النعلُ،أصلٌ يدلُّ على اطمئنان يف الشيِء وتسفُّلٍ
_______________  

 .٤/١٤٠٧:،معجم ما استعجم٢/٣٩:،حماضرات األدباء١/٥٥:األمايل يف لغة العرب:نسبة يفالبيت بال  .١
 .٣/٥٦٠:فسري السمرقندي ت .٢
، ٥٦٠/ ٣:، تفسري السمرقندي٨٠٨/ ١:، تفسري اجلاللني٤٨٩/ ٤:، تفسري البغوي٥١٣/ ٤:تفسري ابن كثري:انظر .٣

، تفسري البحـر  ٤٤٦/ ٥:فتح القدير ،٥١١/ ١:،تنوير املقباس١٩٩/ ٣٠:الطَّبرِي، تفسري ١١٣/ ٦:تفسري السمعاين
 .١٣٦/ ٣٠:،روح املعاين٤٥٤/ ٣:فسري العز ابن عبد السالمت،٩٥/ ١٠:، تفسري الثعليب٤٧٠/ ٨:احمليط

 .١٣٢/ ٩:زاد املسري:انظر،و٥/٣٢٩:معاين القرآن وإعرابه .٤
 .١٥٥:بيان املشتبه من معاين القرآن الكرمي .٥
 )بتصرف.(٣١/١٦٦:التفسري الكبري  .٦
/ ٣١:الكـبري  ،التفسـري ١٤٤/ ١٦:،جمموع الفتاوى٣١٤/ ٣:،مسند الشاميني٤٠٣/ ١:مسند إسحاق بن راهوية .٧

 - ابـن تيميـة   :احملدث احلسن :لراويا:الدرر السنية ،٦٥/ ٢٠:،تفسري القرطيب٢٠٠/ ٣٠:الطَّبرِي، تفسري ١٦٦
 مرسل :خالصة الدرجة16/144 :الصفحة أو الرقم - جمموع الفتاوى :املصدر

  .١٠٣٥:اللُّغةمقاييس  .٨



 ١٨٦

 ةوالنعلُ يف اللُّغ : اإلنسانُوهو ما ين)احلذاُء(النعلُ املعروف مـن األرضِ ،   :أي،تعلُه وقايةً لقدميـه هيلبس
 ابنِ عمر بذلك ألنه يف أسفلِ القدمِ ، ويف حديث يمس ، أو غريِه يكونُ من جلد":اِهللا رسولَ رأيت 

 يالنعالَ لبس يفيها ليس الَّت شعلَ:يقالُ)١(،"رلَ وانتععننعالً:أي،ت لبس،أد:"ويف احلديثالنارِ أهلِ ىن 
  ]البسيط[:األعشى ومنه في قَولُ)٢".( نعليه حرارة من هدماغُ ييغل نارٍ من بنعلنيِ ينتعلُ عذاباً

  

  )٣(أنْ هالك كلُّ من يحفَى وينتعلُ            يف فتيةٍ  كسيوف اهلند قد علموا              
  

نعلُ سيف  كان:"ويف احلديث،أو فضة من حديد هيف أسفل ا يكونُ،وهو مللسيف كذلك منه النعلُ      
  ] يلالطَوِ[:ولذي الرمة)٤(،"من فضة رسولِ اِهللا 

  

ال ي ترى سيفهنص  نعله اقالس ف            ط أجلْ ال وإنْ كانت ٥(واالً حمامله(  
    

  .أنعلٌ ونِعالٌ : ى القلة وعلى الكثرة فيقالُ والنعلُ مؤنثةٌ ، وتصغريها نعيلةٌ ، وجتمع عل
  

__________________  
 

باب اإلهالل من حيـث تنبعـث   (٢/٨٤٤:،صحيح مسلم)باب النعال السبتية وغريها(٥/٢١٩٩:صحيح البخاري .١
 ).الراحلة

صـحيح  ند املستخرج على ،املس٢/٤٦٧:،اجلمع بني الصحيحني)باب أهون أهل النار عذابا(١/١٩٥:صحيح مسلم .٢
 .١/٢٨٠:مسلم

، ١٦٤، ٧٤/ ٣:،كتاب سيبويه١٧٨/ ٩:،األغاين٣٧٦/ ١١، ٤١٧/ ١٠:،خزانة األدب١٦٥/ ١:البيت يف ديوانه .٣
/ ١:،اإلنصـاف يف مسـائل اخلـالف   ٢٣٩/ ١:،األصول غي النحو٥١٥/ ١:،مهع اهلوامع٣٩٦/ ١:،املفصل٤٥٤
،التفسـري  ١٨٥/ ٨:الطَّبـرِي سـري  ،تف٢٣٦/ ١١:،تفسري القـرطيب ٥٠٦/ ٤:،معاين القرآن٩/ ٣:،املقتضب١٩٩
 . ٣/ ١٤:الكبري

/ ٤:،نصـب الرايـة  ٢٠/ ٤:،شـرح مشـكل اآلثـار   ٢٧٧/ ٥:،حتفة األحـوذي ٢١٩/ ٨):اتىب(سنن النسائي .٤
النهاية يف غريـب  ،٩١/ ١:،الوايف بالوفيات١٧٤/ ١:،خالصة سيد البشر١٢/ ١:،املهذب٣١٨/ ١:،اموع٢٣٢

 ) ١٧٥٨(  الترمذي صحيح يف صحيح وضعيف سنن النسائي،،صححه األلباين ٨١/ ٥:احلديث واألثر
/ ١:،الشـمائل الشـريفة  ٣/ ٤:،الفـائق ٦٤٣/ ١:،أساس البالغة١٤٢/ ١٢:تهذيب اللُّغة،٧٦/ ١:البيت يف ديوانه .٥

 ].نصف:[،اللسان]نعل:[، العني١٧٥/ ٥:،فيض القدير٢٢٨
  
  



 ١٨٧

 اُهللا هرم،أَموسى  يلَعن ،واملراداللُّغة ما قاله أهلُ على حنوِ يةيف اآل بالنعلِ في املُراد املُفَسرونَو         
 جـبريٍ  وابـن  واحلسن)"١(، عن الرسولِ مسعود ،رواه ابنميت محارٍ ا ألما كانتا من جلدمهِعلْخبِ

وجماهد:كانتا من جلد بقرةوأمر، هِخبلعمبركةَ تـرابِ الـوادي   ا ليباشر وهـذا  )٢(،"املقـدسِ  بقدميه
بعدها–تعاىل-قوله بدليلِ،األقرب:           .َقال حتتمـلُ ):"٣(عطيـةَ  ابن 

 فيها والعرف حصلَ الَّتي احلالِ مِظَعل أن يتواضع هأمر-تعاىل-عندي أن اَهللاا  األليقهو  معىن آخر اآليةُ
عند امللوك أن ختلع اإلنسانُ ويبلغُ النعالن إىل غاية تواضعموسى  فكأنَّ ه أمر بذلك على هذا الوجه 

وال نبالي كانت نعاله ها أو غريِ من ميتة" .  
  

  منارق الَىعت هلقَو يف:                      ١٥/الغاشية                                                                                                                 

  ن م ر ق    
  

وصاحب القاموسِ ذكر  )٥(الوِسادةُ الصغيرةُ ، : وقيل ) ٤(،  الوِسادةُ -مثَلَّثَةُ النون: النمرقَةُ          
: واجلمع النمارق ، ومنه قولُ زهري بنِ أيب سلْمى )٦(الطَّنفَسةُ فَوق الرحلِ ،  امليثَرةُ أو: هلا معنينيِ ، مها 

  ]الطَّوِيل[
  

  )٧(ارِقِونم مصفوفَة رٍسر ىعلَ               همجوهو انٌحس وشبانٌ كُهولٌ
  
  

__________________  
  

/ ٣:،أحكـام القـرآن  ٧٨/ ٣:،الترغيـب والترهيـب  ٢٨٥/ ١:،علل الترمذي٣٤٩/ ٢:األحاديث واآلثار ختريج .١
 .٣٠٧/ ٢١:،عمدة القاري٢١٣/ ٣:،تفسري البغوي٢٧٣/ ٥:،زاد املسري٣٤٨/ ٤:،شرح الزر قاين٢٥٣

/ ١١:،تفسري القرطيب٢٥/ ٣:،تفسري الثعاليب٣٩/ ٤:احملرر الوجيز.٢٧٣/ ٥:،زاد املسري١٦٩/ ١٦:روح املعاين:انظر .٢
 .٢٠١/ ٤:،فيض القدير٢١٦/ ٦:،تفسري البحر احمليط٤٩/ ٥:أحكام القرآن ،٥١/ ٣:،تفسري النسفي١٧٣

 .٣٩/ ٤:احملرر الوجيز .٣
تفسري غريب ما يف .٦٥٥/ ١:،أساس البالغة]منرق:[العني،اللسان،خمتار الصحاح،القاموس احمليط،املصباح املنري:انظر .٤

 .٢٧٢/ ٤:،الترغيب والترهيب٥٠٣/ ١:الصحيحني
 ].منرق:[،التاج،املعجم الوسيط٨/٣٢٦:مرقاة املفاتيح،٢٢/٧٣:عمدة القاري :انظر .٥
 ].منرق:[القاموس احمليط .٦
 .،وليس يف ديوانه٣٠/١١٥:املعاين،روح ٨/٤٥٦:،تفسري البحر احمليط٥/٤٧٤:احملرر الوجيز:البيت منسوب لزهري يف .٧

  



 ١٨٨

  ]الطَّوِيل:[وقولُ حممد بنِ عبد اِهللا بنِ منريٍ الثقفي
  

وِ مإذا ما بِساطُ اللّه  تبوقُر ه أمناطُـلل                  دـذّاتومنارِقُه ١(ه(  
  ]الطَّوِيل:[وقولُ اآلخرِ

  

  )٢(وبني أيب قابوس فوق النمارق             وإنا لنجري الكأس بني شروبنا
  

  ]الرجز:[وقولُ هند بنت عتبةَ
  

نحن ناتب ي                                     طَارِقشملَى نع ارِقم٣(الن(  
  

  ]الرجز:[وأنشد)٤(ومنه سميت ما يفترشه الراكب على راحلته نمرقة ، قال مثلُ ذلك أبو عبيدةَ 
  

 مارقمن أستاهها الن جضت                       حال واأليانقالر ٥(مفارِش(  
  

 )٦(،عباس ،عن ابناللُّغةعلى حنو ما قاله أهل  واملُفَسرونَ في املُراد ا،والنمارق يف اآلية مجع منرقة      
أي وسائد صف بعضها إىل جانب بعض،نقل الرازي عن :واملعىن)٩.(وغريهم )٨(،وقتادة )٧(،عكرمةو

أينما أراد أن جيلس جلس على واحدة واسـتند   وسائد مصفوفة بعضها إىل جانب بعض):"١٠(الكليب،
  ".أخرىإىل 

______________  
،اللسـان  ١٤٣/ ١:اح،حـادي األرو ٢١٣/ ٦:األغـاين :البيت ينسب إىل حممد بن عبد اهللا بن منـري الثقفـي يف   .١

  ].منرق:[والتاج
 .٤٣٠/ ٥:،فتح القدير٣٤/ ٢٠:،تفسري القرطيب٢١٤/ ٦:تفسري السمعاين:البيت بال نسبة يف .٢
زوجها أيب سـفيان   إسالمأم معاوية أسلمت عام الفتح بعد  هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد مشس بن عبد منافهي  .٣

على نكاحهما وكانت امرأة فيما ذكره هلا نفس وأنفة شهدت أحدا كافرة مـع    بن حرب فأقرمها رسول اهللا  
وتوفيت هند بنت عتبة يف خالفـة   ،فأسلمت يوم الفتح باإلسالمختم اهللا هلا وقالت أبياا فيها،  زوجها أيب سفيان

/ ٢:اللُّغةمجهرة :وأبياا يف.مات فيه أبو قحافة والد أيب بكر الصديق رضي اهللا عنهما الَّذير بن اخلطاب يف اليوم عم
 .١١٧/ ٥، ١٢٣/ ٣:النهاية يف غريب احلديث واألثر،٣٩٢، ٣٩١/ ١٢:،األغاين٧٥٦

 ].منرق:[،اللسان٣١١/ ٩:تهذيب اللُّغة:انظر .٤
 .مجع ناقة يقال ناقة ونوق وأيانق ونياقواأليانق  ].منرق:[،اللسان،التاج٣١١/ ٩:ب اللُّغةتهذي: البيت بال عزو يف .٥
 .٥٠٤/ ٤:،تفسري ابن كثري٣٤٢١/ ١٠:،تفسري ابن أيب حامت٤٩٣/ ٨:الدر املنثور:انظر .٦
 .٤٣٠/ ٥:،فتح القدير٥٠٤/ ٤:،تفسري ابن كثري٣٤٢١/ ١٠:تفسري ابن أيب حامت: انظر .٧
 .٤٣٠/ ٥:، فتح القدير١٦٤/ ٣٠:الطَّبرِِي،تفسري ٥٠٤/ ٤:ابن كثريتفسري : انظر .٨
 ..الفَراءوالثوري و السديالضحاك و:أمثال .٩

  .١٤٢/ ٣١:التفسري الكبري .١٠



 ١٨٩

  ن هـ ج  

 منهاج   الَىعت هلقَو يف:                     ٤٨/املائدة                                                                                                                                        
  

    النهج في ةرِالطَّ:اللُّغيق الواضواملَ)١(،حنهج واملنهاج لُثْميقال،ه:نهاَأل جموأَ رنهأيج،:وضح  وصـار 
ـ اهن قٍيرِى طَلَع مكُكَرى تتحاِهللا لُوسر تميْ ملَ:"يف احلديث ومنه:)٢( فارسٍ ابنِ عن،بيناً ج٣(،"ة( 

  ]الرجز:[عرِالشا قَولُمثْلُه في الشعرِ بِهذَا املَعنى و،ةٌنيب ةٌحاضو:يأَ
من كذَا ي كذَا شفَه اٌء                      فَلْجاٌء مور رِطَويق جه٤(ن(  

  ]الكامل[:اآلخرقال و،واضح :أي
  )٥(تعدي سبلُ املكارِمِ واهلُدى        ولقد أَضاَء لك الطَّريق وأَنهجت 

  

والفرق بني جهنيِمن و واملنهاجِ الشرعة :  
  )٦( . املربد هقالَ ، املستمر الطريق واملنهاج ، الطريقِ ابتداَء أن الشرعةَ - ١
، إال واضحاً ال يكونُ بينما املنهاج ، وقد ال يكونُ واضحاً قد يكونُ الَّذي الطريق : أن الشرعةَ - ٢

٧(.  ياألنبار قاله ابن(  
____________  

،غريـب احلـديث   ]ـج :[ر الصحاح،القاموس احمليط،املعجم الوسيط،التاج،اللسان،الصحاح،خمتا٨٢٥:املُفْردات .١
،تفسـري  ١٤١:يف الفـروق  اللُّغـة ، فرائـد  ٢٣٠/ ٣:،إحياء علوم الدين١١٧/ ١:،عمدة القاري٥٠٦/ ١:للحريب
 .٦/٢٦٩:الطَّبرِِي

 .١٠٠٠:اللُّغةمقاييس  .٢
النهاية يف غريب احلديث ،٣٥/ ٤:فائق،ال٤٤٤/ ٢:،غريب احلديث البن اجلوزي٢٤١/ ٢:غريب احلديث للخطايب .٣

 ].ج:[، اللسان١٣٣/ ٥:واألثر
/ ٣:،املقتضـب ]فلـج [:،معجم ما استعجم]روي:[،اللسان٢٣٥/ ١:اللُّغة،مجهرة ٣٧٦:املُفْردات:يف بال عزو البيت .٤

 ،٢١١/ ٦:،تفسري القرطيب٢٦٩/ ٦:الطَّبرِِي،تفسري ٢٠١/ ٢:،احملرر الوجيز٣٥٩
ـ  البيت ل .٥ / ٢:،احملكـم واحملـيط األعظـم   ٨٠/ ٢:،وهو يف األمـايل يف لغـة العـرب   ذَاق العبـدي يزيد بـن اخلَ

 .٢٣٧/ ١:،سر صناعة اإلعراب٢٩٦/ ١:، املفضليات]هدي[،]ج:[،اللسان،التاج٣١٧
،تفسـري  ٥١٤/ ٣:،تفسري البحر احملـيط ٣٧٢/ ٢:،زاد املسري٢٩٢/ ١:،غريب القرآن٢٧٠/ ١:تهذيب اللُّغة:انظر .٦

واملربد هو أبو العباس الثمايل األزدي،حممد بن يزيـد  .١١٧/ ١:عمدة القاري.٤٨/ ٢:،فتح القدير٤٣/ ٢:ينالسمعا
هــ  ٢٨٦إمام العربية ببغداد يف زمنه،وأحد أئمة األدب واألخبار،مولده بالبصرة ووفاته ببغداد سنة :بن عبد األكرب

 ]٢/٨٨:موسوعة األمساء واألعالم[
  .٥١٤/ ٣:فسري البحر احمليط،ت٣٧٢/ ٢:زاد املسري: انظر .٧



 ١٩٠

 واملنـهاج  ، الـدين  الشرعةُ:"قال ، األزرقِ على ابنِ هديف رمن فَرّق بينهما ابن عباسٍ  وأفضلُ        
١(،  " الطريق (بنِ سفيانَ بقولِ واستشهد ل[:املطلبِ عبدالطَّوِي[  

  

  )٢(ومنهاجا  انن لإلسالم ديوبي       لقد نطق املأمون بالصدق واهلدى  
  

فالدين اإلسالم ، وسننه منهاج ، يف معىن اآل وللمفسرينية قوالن :  
  

لكلِّ : مهاأحد فألهلِ ، ومنهاجاً جعلنا شرعةً ملة وألهلِ،  شريعةٌ اإلجنيلِ وألهلِ،  شريعةٌ التوراة القرآن 
  :قال تعـاىل  الصيامِ كما يف مشروعية ، شريعةٌ                   

              ]وهذا يف أصلِ]١٨٣/البقرة ولكن جاَء ، الشرعة   مـا يـبني 

ـالَى    يف املنـهاجِ  االختالفعت ـهلقَو ـيف:                  
 هم فاتفقنا معهم يف الشرعةا وشرعتنلَبقَ نم منهاجِ أنه كان حمرماً وهو ضمن ومعىن ذلك]١٨٧/البقرة[

واختلف منهجما كانَ م بإحاللِهِا عن منهجِن يف الشرائعِوهذا  ، رماًحم هم عند أصـلُ أمـا   والعبادات 
التوحيد قال قتادةُ)٣(،األكثرين هذا قولُ..فيه ال اختالف ":لألممِ اخلطاب الثالث موسـى و  أمة  أمـة

عيسى وأمة حممد ، شريعةٌ ولإلجنيلِ شريعةٌ فللتوراة ٤(،" شريعةٌ وللفرقان(فالدين وهو  واحد التوحيـد 
ي ِهللا واإلخالصالَّذ عليهم السالم - به الرسلُ جاءت - واملنهاج وفيه خمتلف يما يشاُء اُهللا لُّح ويرِحم 

  .هممن يعصيِ همن يطيع ليعلم ؛ ما يشاُء
  

  )٥(. جماهد هذا قولُو،ومنهاجاً شرعةً جعلنا القرآنَ  حممد يف دينِ من دخلَ لكلِّ: والثاين
  

___________________  
  

 .٢٤٥:رآن الكرمي،الفروق اللغوية وأثرها يف تفسري الق١/٣٤٨:،اإلتقان يف علوم القرآن٣/٩٦:الدر املنثور:انظر .١
 .٢٤٥:،الفروق اللغوية وأثرها يف تفسري القرآن الكرمي١/٣٤٨:،اإلتقان يف علوم القرآن٣/٩٦:الدر املنثور:البيت يف .٢
،تفسري ٣٢/ ٢:،تفسري ابن زمنني٣٧٣، ٣٧٢/ ٢:، زاد املسري٣٢٢/ ١:،تفسري الواحدي٤٣/ ٢:تفسري البغوي:انظر .٣

 .٧٤/ ٤:الثعليب
 .٣٧٣/ ٢:، زاد املسري٤٣/ ٢:تفسري البغوي:انظر .٤
 . ٣٧٣/ ٢:،زاد املسري٢٧٠/ ٦:الطَّبرِِيتفسري :انظر .٥

  



 ١٩١

 ن و ي    
  النوى الَىعت هلقَو يف:               ٩٥/األنعام                                                                        

  

          النوى للثمرة:يها،وهو عجمالَّذ منه الش ينبت،جر ، كالتمرِ واملشمشِ واخلوخِ وغريِه وميتـاز 
علـى   يدلُّ صحيح أصلٌ املعتلُ واحلرف والواو النونُ"):١(فارسٍ قال ابن.بة العظيمة،الواحدةُ نواةٌبالصال
ى النـو  انـا أن نعجـم  ":)٢(  يف حديث منهو،"الشيِء عجم:واآلخرمقصد الشيِء،:،أحدمهامعنينيِ
 إما ألنه قـوت للـدواجنِ  ،"ى ويفسدالنو تتّفَتي ال حتى هوإنضاجِ هبالغَ يف طبخنأن :أي)٣(،"طبخاً

فيذهب تقوإذا  هأنضج،أو ألنفِْسدطَ ه يعالَفةَ ماجلمعِ )٤(." الس ىومجعون،وِنوِي وِيبضمِ-ون  النـون 
  ]الطَّوِيل:[قَولِ الشاعرِ  كَما في)٥(،أَنواٌءو-هاوكسرِ

  

  )٦(حصى مثْلَ أَنواِء الرضيخِ املُفَلَّقِ        منِري تجوز العيس من بطناته 
  

 األرضِ ى حتتالنو يفلق:أي:واملعىن)٧(اللُّغة، ما قاله أهلُ على حنوِ يةيف اآل ىبالنو في املُراد املُفَسرونَو 
الشجر منها ليخرج  ـ  ،وقـد فسـر بقوله:                      

   :تعاىل هقول وهذا شبيه ، هو كامليت يالَّذى ووالنّ بمن احلَ احليّ النبات خيرج:،أي ]٩٥/األنعام[

                                ]٣٣/يس.[  
  

_______________  
 .١٠٠٢:مقاييس اللُّغة .١
عبد اهللا بن عمر بن خمـزوم القرشـية املخزوميـة     هند بنت أىب أمية حذيفة وقيل سهل بن املغرية بنهي أم املؤمنني  .٢

ودخل ا ىف شوال سـنة   كانت أوال حتت ابن عمها أىب سلمة بن عبد األسد فمات عنها فتزوجها رسول اهللا  
 .سنة تسع ومخسني تقريباوكانت من حسان النساء وعابدان قال الواقدى توفيت  ،ثنتني بعد وقعة بدر

/ ٨:،الطبقـات الكـربى  ٣٠٧/ ٨:،سنن البيهقي الكربى٣٣٣/ ٣:،سنن أيب داؤود٢٩٢/ ٦:مسند أمحد بن حنبل .٣
، ١٨٧/ ٣:،النهاية يف غريب احلديث واألثر٧٣/ ٢:،غريب احلديث البن اجلوزي١٨٢/ ٣٥:، ذيب الكمال٤٩١

ةاللُّغ بيذه١٢١/ ١٠:،عون املعبود٥٠٨/ ٥:،حتفة األحوذي٣٩٧/ ٢:،الفائق٢٥١/ ١:ت. 
 .١/٢٥١:للُّغةتهذيب ا .٤
 ].نوى:[احملكم واحمليط األعظم،اللسان،القاموس احمليط،التاج،املعجم الوسيط:انظر .٥
 ].نوي[،]بطن:[،اللسان، التاج٥٣٧/ ١٠، ١٩٣/ ٩:احملكم واحمليط األعظم:البيت منسوب إىل مليح اهلذيل يف  .٦
تفسري البحـر  ،٢/١٢٨: السمعاينتفسري،٧/٤٤:تفسري القرطيب،٤/١٧٢:تفسري الثعليب،٧/٢٨٠:تفسري الطربي:انظر .٧

 .٧/٢٢٦:روح املعاين،٢/١٤٢:فتح القدير،٤/١٨٨:احمليط



 ١٩٢

 و ب ر    
  أوبارها الَىعت هلقَو يف:                     

                                 

                                                                         ٨٠/النحل                                                                      
  

         يف  الوبرةاللُّغ وهو من اإلبلِ ، معروف مبنزلة الصوف  مـن املـاعزِ   والشـعرِ  ، من الضـأن ، 
واألوبار:  مجع ، ١( فارسٍ قال ابن":(الواو اُءالب وكَ اُءالرلمات قَال تـ ،اس ـ  لْب هي مـ ن ـ .ةٌدرِفَ  ربالوفَ

معروف"...،الُقَي: انُكَّس الورِب لمن بيوتهم من الورِب،وي احلَفديث":ليلُبغن ا اَألذَهمر مـ ا ب ـ اللَّ غَلَ لُي 
والنهار وال يتراُهللا ك بيت مرٍد وال وال أَإِ رٍبدلَخه ذَها الدأَ)٢(،"نيأَ:يلَه البواديأَ؛لنهم يتذُخنَو بيوتهم 
من الورِبويف ح،ديث ثُ...:"رٍآخم يراُهللا لُس طَماًر كُال ين منه بيت مرٍد وال وفَ رٍبياَأل لُِسغرض ـ ح ى ت
يتكُرا هلَفَة٣(."كَالز(  
  

 هانحبس اُهللا نتما ينهو)٤(،لِبِاِإل اربو،أَاللُّغةبالوبر يف اآلية على حنو ما قاله أهل  في املُراد ملُفَسرونَاو     
وتالَعلَى عنِى بي م أَآدة بِظَعننَّأَم م جلَ لَعهم ما ينتفعبِ نَوه ن أَمصواَأل افنامِع أَووباراه أَوشعاراه.  

  

 و ت ن    
  الوتني الَىعت هلقَو يف:                    ٤٦/احلاقة                                                                                                                  

    

 مالزِم قرع:نيتالو هنم،و مائد:ناتو اٌءم،وهمالز:رماَأل ناتو :يقَالُ)٥(،ةُبارقَاملُو ةُمازلَاملُ:ةناتوي املُف لُصاَأل
  .هانِكَم يف مائالد تابِالثَّ ِءيلشل نِاتالو ، من هذَاهيقسي بِلْللقَ

______________  
 .١٠٨١:اللُّغةقاييس م .١
، ٩/١٨١:،سـنن البيهقـي الكـربى   ١٠٣/ ٤:،مسند أمحد بن حنبل)باب ذكر الدجال(٢٢٥٤/ ٤:صحيح مسلم .٢

/ ٢:،تفسري ابن كـثري ٤٥٩/ ١٥:،شرح مشكل اآلثار٧٩/ ٢:،مسند الشاميني٤٧٧/ ٤:املستدرك على الصحيحني
 .١/٧.ححه األلباين يف السلسلة الصحيحة،ص٢/١٩٢:،املعرفة والتاريخ٥/٢٦٥:،اإلصابة يف متييز الصحابة٣٥٠

، مشكاة ١٣٥٨/ ٢:،سنن ابن ماجه٥٢٦/ ٣:،اجلمع بني الصحيحني)باب ذكر الدجال(٢٢٥٤/ ٤:صحيح مسلم .٣
،التصريح مبا تواتر يف نـزول  ١٧٣/ ١:،أحاديث يف الفنت واحلوادث٢٢٥/ ١٥:،ذيب الكمال١٥٠٩/ ٣:املصابيح
/ ١٧:الطَّبـرِِي ،تفسـري  ١٨٤/ ٣:،تفسري البغوي٣٣٢/ ١:ياض الصاحلني،ر٤٨٠/ ١:،بغية املرتاد١٢٤/ ١:املسيح

 .٤٤/ ١٦:،روح املعاين٩٠
 .٣/٤١٤:تفسري البيضاوي:انظر .٤



 ١٩٣

 . ١٠٨٢:اللُّغةمقاييس :انظر .٥
  

ـ  داكر:يأَ،ناتو اٌءم:لَه الُيقُ)١(،بهذْالَّذي ال ي مائالد اُءواملَ الزِمم لـ كَم ـ  )٢(.هانِ بؤبـن   ةُقـال ر
   ]الرجز[:العجاج

  

  )٣(الوتنِ اِءالصفَ خالِّءأَ                                                
  

سمي بذلك ألنه مـالزم  )٤(؛هصاحب مات إذا انقطع به القلب يتعلق قرع:اللُّغة أهلِ عند الوتنيو       
٥(،واإلسكايفللقلبِ يسقيه":(قرع ي كلَّ عرقٍ يف اإلنسانقسبالقلبِ ي الصلبِ معلق قـال ".مستبطن 

  ]الوافر:[خلشماا
  

  )٦(نِيالْوت مِدي بِاشرقعرابةَ  فَ                إِذا بلَّغتين وحملْت رحلي     
  

ـ ألذهب:"واملعىن)٧(،عباسٍ ،قاله ابنقلبِال نياطُ:املُفَسرونَ في املُراد بالوتنيِ يف اآليةو           ـ ن ا حياته 
 : -تعاىل–ويف اآلية إشارة إىل ما دلَّ عليه قولُه)٨(." معجالً                

 ]١٦/ق[
______________________  

 ].وتن:[التاج، املعجم الوسيط القاموس احمليط،:انظر .١
 .]وتن:[،اللسان٦٦٥/ ١:ساس البالغة،أ١٠٥/ ١٥:تهذيب اللُّغة، ]وتن:[العني:انظر .٢
 .٤٢١/ ١:معجم األفعال.٣٢٣/ ٦:،تفسري البحر احمليط١٠٥/ ١٥:تهذيب اللُّغة، ]وتن:[العني:والبيت يف .٣
،اللطـائف يف  ١٤٩/ ٥:النهاية يف غريب احلديث واألثـر ،٢٣٤/ ١:،غريب احلديث للخطايب٨٥٢:املُفْردات:انظر .٤

 ].وتن:[التاج ،اللسان،١٨٣/ ١:اللُّغة
 . ١٢٧:كتاب خلق اإلنسان .٥
 مـن  وهوواإلسالم، اجلاهلية أدرك خمضرم، شاعر: الغطفاين الذبياين املازين سنان بن حرملة بن هو الشماخ بن ضرار .٦

 شـهد ، ديـوان  يف شـعره  بعـض  مجع،البديهة على الناس أرجز وكان،الشعر متون شديد كان،والنابغة لبيد طبقة
والبيـت  ] .٢/١٧٥:األعـالم ،٢/٨٩:موسوعة األمسـاء واألعـالم  [هـ ٢٢سنة  موقان غزوة يف وتويف القادسية،

،الصـناعتني الكتابـة   ٥٧/ ١:،قواعد الشعر٣٩١/ ٢:،املثل السائر١٠٤/ ١٦:،الوايف بالوفيات١٩٧/ ٩:األغاين:يف
،مرآة ٦٢٣/ ١:،حماضرات األدباء٣٢١/ ٣٨،٤/ ٣:ب،خزانة األد٣٩٠/ ٢:الزاهر البن األنباري،٢١٠/ ١:والشعر
،زاد ٥٤/ ٢٩:،رزح املعاين٣٦٣/ ٥:،احملرر الوجيز٦٧/ ٢٩:الطَّبرِي،تفسري ١٢٣٨/ ٣:،االستيعاب٢٥٥/ ١:اجلنان
 .٣٥٥/ ٨:املسري

روح ،٣٣٦/ ٤:،تفسري الثعليب٣٩١/ ٤:،تفسري البغوي٣٣٧٢/ ١٠:،تفسري ابن أيب حامت٥٩٢/ ٧:الدر املنثور:انظر .٧
 .٥٤/ ٢٩:املعاين

  .٣٢٢/ ٨:،تفسري البحر احمليط٣٣٦/ ٤:تفسري الثعليب:،وانظر٣٦٣/ ٥:احملرر الوجيز .٨



 ١٩٤

 
  

  و ح ش    
  الوحوش الَىعت هلقَو يف:                  ٥/التكوير                                                         

  

ـ جيو،جنسٍ فهو اسم يشحو:من الوحشِ للواحد يقالُ)١(،سِناُأل خالف:اللُّغةأصل الوحش يف          مع 
  ]الرجز:[الشاعرِ قَولُ ومن األخريِ ، والوحيشِ على الوحوشِ

  

باباً والنى يسه  أَممعن امع                           هميشِ غَنح٢(قَفْراً وآجالُ الو(  
  

 كلُّو ، سِنهلا باِإل سنوال أُ هلا بالناسِ ةَطَلْال خ الَّتي احليواناتمفرد الوحوشِ وهي  :اللُّغة يف  الوحشو        
 الليـلُ  إذا أقبلَ:"،وقد قالت العربوحشي وقطُّ وحشي ارمح:فهو وحشي،يقالُ الرب من دواب ال يستأنسما 

كلُّ استأنس وحشيإِ كلُّ ،واستوحشِسنلُ)٣(". يرِ قَوعالش يف عنتـرةَ  ومن استعمالِ املفردة  شـدا  بـند: 
  ]الطَّوِيل[

  ادمِـن ةَ ـيعض على كَفَّيه عض           وكم فارسٍ يا عبلَ غادرت ثاوياً
  )٤(من اجلو أسراب النسور القشاعم          ه  ـالَ وتنوشـتقلّبه وحش الف      

  

ومنه  ، موحشةٌ ودار ، شحوم لٌلَطَ : همومنه قولُ ، قد أوحش عنه األنس إذا ذهب للمكان كذلك يقالُ   
  ]الوافرجمزوء :[قَولُ الشاعرِ

 )٥( طَلَلُ موحشاً لمية                                    
  

      هنا  -والوحوش- وصف سمنَقال   ، به يوراملُفَس اداملُر يا ف:احليوانات يوليس  باإلنسِ ال ختتلطُ الَّت
من طبعم ها التأنس.)٦(ُقال العالمة األلوسي )٧( : "البه -هنا  - الوحوشِب واملرادمطلقاً ائم " ، تحشر يوم 
قالَ ، للقصاصِ القيامة ٨(،  عباسٍ ابن( ُوقتادة : "شيٍء كلُّ حيشر للقصاصِ حىت الذباب " . )٩( 

___________________ 
 .١٠٨٤:اللُّغةييس مقا:انظر .١
 ].وحش:[،اللسان والتاج٩٥/ ٥:تهذيب اللُّغة:يف  البيت أليب النجم .٢
 ].وحش:[،العني ،اللسان٤/٢٨٢:هجاجلمل شرح املن .٣
 .١/١٩٢:البيت يف ديوانه .٤
كتـاب  :فـإىل األول يف ،)يلوح كأنه خلل( هوعجز )لعزة موحشا(كُثَير عزةإىل ،و الرمةصدر بيت ينسب إىل ذي  .٥

 .١/٣٢٧:،شرح شذور الذهب١/١٩٤:،بدائع الفوائد١/١٤٢:أسرار العربية:،وبال نسبة يف٢/١٢٣:سيبويه
روح .٢٩٠/ ٤:، عمـدة احلفـاظ  ٨٥٨:املُفْـردات ].وحش:[،الصحاح ،خمتار الصحاح،القاموس احمليطالعني:انظر .٦

 .٤٢٢/ ٨:،تفسري البحر احمليط٥١/ ٣٠:املعاين
  .٥١/ ٣٠:روح املعاين .٧



 ١٩٥

 .٤/٤٧٧:،تفسري ابن كثري١٩/٢٢٩:،تفسري القرطيب٨/٤٢٩:الدر املنثور:انظر .٨
  .٤/٧٠٨:،الكشاف٣١/٦٢:التفسري الكبري:انظر .٩
 ي ق ت    

  الياقوت الَىعت هلقَو يف:                 ٥٨/الرمحن                                                                                                                  
  

       الياقوت : األحجارِ سيد الكرمية ، وهو أكثر صالبةً املعادن املاسِ بعد ، ويتركب   مـن أكسـيد 
 األمحـر  هأنواع وأجود )١(،  أو الصفرة أو الزرقة باحلمرة مشرب شفاف يف الغالبِ هولون ، منيومِواألل

 أكثـر .  يواقيت : واجلمع ،ةٌ منه ياقوت أو القطعةُ هواحدت ، جنسٍ وهو اسم للزينة ، ويستعملُ الرماينُّ
  . فاعولٍ على وزن )٢(،  معرب يعلى  أنه فارس منهم واملتأخرين املتقدمني اللُّغة أهلِ

  
 نسـاءَ  -سبحانه وتعاىل-اُهللا هبش،وهنا ياللُّغة ما قاله أهلِ على حنوِ بالياقوت في املُراد املُفَسرونَو        

 بالياقواجلنةت واملرجان واجلمالِ يف احلمرة،"قال جماهد واحلسن وابن زيد هم يف صفاِءوغري  اليـاقوت 
  )٣( ."  املرجان وبياضِ

  
  
  
  
  
  
  
  

______________________  
  

 ].يقت:[املعجم الوسيط:انظر .١
 ،٦٤٨:للجـواليقي  ، املعـرب، ٩٨٩/ ١:كتـاب الكليـات  ].يقت:[اللسان،الصحاح،القاموس احمليط،التاج:انظر .٢

 .اهلامشي.،ت١٦٠:للسيوطيفيما وقع يف القرآن من املعرب عبد الرحيم، املهذب .ف.ت
 .٤/٢٧٩:تفسري ابن كثري .٣

 
 



 ١٩٦

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 املبحث الثاين

 .واملشتقات ألفعالااملصادر و
 

 املصادر:أوال
 



 ١٩٧

  
  

 أ م ت    
 أمتا   الَىعت هلقَو يف:                       ١٠٧/طه                                                                                                                                 

   
  

        يف أصلِ األمت  ةاللُّغ: االخنفاض واالرتفاع ، أهلُعنه  عرب ةعنـه ،باالعوجاجِ اللُّغ سكت  ابـن 
 عن اخلليـلِ  لَق،ون"تمعليه وهو اَأل ال يقاس واحد أصلٌ والتاُء وامليم اهلمزةُ:")١(واكتفَى بقوله فارسٍ

،وقـال  "واالرتفاع االخنفاض األمت":)٣(منظورٍ وكذا قال ابن)٢(،"مبعىن واحد واألمت العوج":هقولُ
،ويبدو "،أو أن يرتفع مكانٌ وينخفض مكانٌويرقّ مكانٌ،أن يغلظَ مكانٌ:األمت):"٤(لطناحيالدكتور ا
أن الفرق بني العوج واألممبعىن والسـفلِ  يف العلوِ والثاين يكونُ،واليسارِ عن اليمنيِ يكونُ أن األولَ ت،

 أهـلِ  قال بعض)٥(،ده حىت صار مستوياً، أي  ش تمحىت ما فيه أَ هحبلَ مد:،ومنه قولُهميكونُ مستوياً
ةاللُّغ هو عن األمت:"االختالف و ةًقَّرِو و اخنفاضاً ارتفاعاً يف املكانلَصومن )٦.("الضعف و الوهنو ةًاب

  ]البسيط: [لبيد قولُ يف الشعرِ  باملعىن املذكورِ األمت إطالقِ
                                                                         

مرفاجتز ثُم ارتس ية وهييف                اله ما رٍكاف بِه توال أم فر٧(ش(  
  

  ]البسيط:[اآلخرِ وقولُ
  

  )٨(يف كافرٍ ما به أَمت وال عوج                   تبينت لَمحةً  من فَز عكْرِشةٍ   
  

 أيضاً-ولعلَّ العوج-ردةبالعنيِ ا همشاهدت إىل    ما ميكن ي حيتـاجالَّـذ فهو النتوُء اليسـري أما األمت،
هالكتشاف بالقَمقاييسٍ هندسية وا األمتمولعلهم منه س،ومنه قوهلم،رِد:هذا األمر أَمتكـم  :أي؟كم ت

هرقَد٩. (؟ت(  
________________  

 .٩٠:مقاييس اللُّغة .١
 . السابق املصدر .٢
 ].أمت:[اللسان .٣
 .١/٩٤:من أسرار اللُّغة يف الكتاب والسنة .٤
: احملرر الوجيز يف تفسري الكتـاب العزيـز  ،٣/٨٩:الكشاف،٢٢/١٠٢:التفسري الكبري ،٤/٩٩:أضواء البيان :انظر .٥

 .٨/٤٣٣:فتح الباري ،٦/٢٥٩:تفسري البحر احمليط ،١٦/٢١٣:تفسري الطَّبرِي ،٤/٦٤
 .]أمت:[املعجم الوسيط .٦
 .وجرمزت أي أخطَأتجرمز  ].كفر:[، اللسان،التاج٤/٩٩:أضواء البيان:البيت منسوب للبيد بن أيب ربيعة يف .٧
 )فأبصرت حملة من رأس عكرشة( ،]كفر:[،اللسان،التاج١٠/١١٢:تهذيب اللُّغة:البيت بال نسبة يف .٨



 ١٩٨

 .١٦:ة العربية،معجم األلفاظ املشتركة يف اللُّغ٢٢/١٠٢:التفسري الكبري :انظر .٩
  
  

 يومئـذ  ى يف األرضِال تر"واملُفَسرونَ في املُراد باألمت يف اآلية على حنوِ ما قاله أهلُ اللُّغة ، أي         
 البصـري  واحلسن وجماهد وعكرمةُ عباسٍ بناكذا قال ، وال مرتفعاً منخفضاً وال مكاناً وال رابيةً وادياً

وقتادةُ والضحاك وغري واحد ١".(من السلف(  
  

  ت ع س  

  تعسا الَىعت هلقَو يف:                           
                                                                                 ٨/حممد                                                                                                                                                     

   

قـال  .كَبّه:أَتعسه اُهللا أي:قالي)٢(االحنطاطُ والسقوطُ والكب على الوجه،:اللُّغة يف التعسِأصلُ         
ـ  السقوطَ الَّذي يعين النكسِ خبالف"ني والسني كلمةٌ واحدةٌ،وهو الكبوالع التاُء:")٣(ابن فارسٍ  ى عل

بينهما يف احلديث الرأسِ،ومجع":تعس عبد الدارِين والدروالقَ مِهيفَطواخلَ ةميصأُ إن ةعطي ـ ر ضوإن مل  ي
يطَع مل يرضت،عس وانكَترِ)٤(، ..."ساعلُ الشرِ قَوعالش يف ل[ :ومن استعمالِ املفردةالطَّوِي[                                       
  

  )٥( مجمع يا أَتعستين كما تعست         حليلها من هاأَفْردت وقد تقُولُ           
  

اججقال الز":يف  التعسةوالعثو االحنطاطُ اللُّغو) ٦(،"رابن السكيت":التعس:أن يخـ  ر ) ٧(،"هعلى وجهِ
  )٨(".اهلالك:التعس:"ثعلبو

____________________  
 .٣/١٦٦:تفسري ابن كثري .١
عـون  ،٨/٩٣:تفسـري أَبِـي السـعود   ،٦/٨٢:فـتح البـاري  ،٦/٨٢:مسـند املقلـني  ،٥/٣٢:ح القديرفت:انظر .٢

 ].تعس:[،خمتار الصحاح٤/١٧٤:سبل السالم،١٣/٢٢٣:املعبود
 .١٧٢:اللُّغةمقاييس  .٣
/ ١:،احملـرر يف احلـديث  ٢٤٥/ ١٠:،سنن البيهقي الكـربى ]فضل الزهد يف الدنيا[١٠٧٥/ ٣:صحيح البخاري  .٤

 .١٧١/ ١:،عمدة القاري١٠٦/ ١:،رياض الصاحلني٢٣١/ ١:من يف الدعاء،سالح املؤ٦٦٤
/ ١/ ١:،احملكم واحمليط األعظـم ٢٩٨/ ١:،ديوان احلماسة٤٣٠/ ١٠:البيت مع بن هالل،وهو يف خزانة األدب  .٥

 .٤٤/ ٢٦:،روح املعاين٣٢/ ٥:،فتح القدير٧٠/ ٨:، تفسري البحر احمليط]تعس:[،التاج٤٧٣
 .١٧١/ ١٤:،عمدة القاري٤٠٠/ ٧:زاد املسري:انظر .٦



 ١٩٩

وابن السكيت هو أبو يوسـف يعقـوب   ].سغم:[،اللسان١٧١/ ٥:،تفسري السمعاين١١٢/ ٥:احملرر الوجيز:انظر  .٧
.[ هـ لـه مصـنفات كـثرية   ٤٤قتله يف بغداد سنة  الَّذيواألدب،ومن ندماء املتوكل،وهو  اللُّغةالسكيت،إمام يف 

 ]٨٣: موسوعة األمساء واألعالم
 .٣٢/ ٥:،فتح القدير٤٤/ ٢٦:،روح املعاين١٧١/ ٥:فسري السمعاينت: انظر  .٨

 
 اهلـالك :الـتعس :فقال )٣(بينها القاموس مجع)٢(،الشر التعس:األنباري ابنو)١(،يقش:سعت:وقطرب
والسقوطُ والعثار والشر واالحنطاطُ والبعد . 

  
 األولِ مثالُ)٥(،رتفاع من العثرةوهو االا له،لع:اهوعكس)٤(،به الشر إذا أريد للعاثرِ تقالُ اللفظة وأصلُ

  ]املنسرح:[في الشعرِ قَولُ الشاعرِ
  

  )٦(وال تقل ال وال تقل تعسا                   يا سيدي إن عثرت خذ بيدي            
  

  ]البسيط:[األعشى لُوقمن الثاين  و
  

  )٧(فالتعس أدنى هلا من أنْ أقولَ لَعا           ت  بذات لوث عفرناةٍ  إذا عثر            
  

 )٨(،هلـم  داًعب:أي:عباسٍ قال ابن،اللُّغة ما قاله أهلُ على حنوِ يف اآلية بالتعسِ في املُراد املُفَسرونَو       
٩(،هلم خيبةً:والضحاك(وابن هلم شقاًء:زيد،)ه)١٠ يف املعىن بني ذه األقوالِ  وال فرقالـدعاءُ  فاملقصود 

  . عليهم
  

_________________  
 

حنوي،عامل باألدب :هو  أبو علي حممد بن املستنري بن أحد،الشهري بقطرب:وقطرب.١٧١/ ١٤:عمدة القاري: انظر .١
وقطرب لقـب  .اللُّغةيف "املثلث"كان يرى رأي املعتزلة النظامية،وهو أول من وضع .من املوايل.،من أهل البصرةاللُّغةو

ـ ٢٠٦تـويف سـنة   .وكان يؤدب أوالد أيب دلف العجلـي .دعاه به أستاذه سيبويه فلزمه موسـوعة األمسـاء   [هـ
 ]١٧٦:واألعالم

 .٢٥٤/ ١١:،فتح الباري٤٥/ ٢٣، ١٧١/ ١٤:عمدة القاري:انظر  .٢
 .٩٣/ ٨:أَبِي السعود،تفسري ١٧٤/ ٤:سبل السالم:،وانظر]تعس[فصل التاء:القاموس احمليط .٣
 .٥/١١٢:الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز احملرر:انظر .٤
 ].لعو:[،العني،اللسان١١/٣٨٥:خزانة األدب :انظر .٥
 .١١٢/ ٥:احملرر الوجيز: البيت بال عزو يف .٦



 ٢٠٠

الزاهـر  ،٦٩٢/ ٢:،سر صناعة اإلعـراب ٤٥٩/ ١٠:،خزانة األدب٤٨/ ٢:تهذيب اللُّغة،١١٦/ ١:ديوانه:البيت يف .٧
/ ١:،فصل املقال يف شـرح كتـاب األمثـال   ١١٣/ ١:،عيار الشعر٩٧/ ١:الغواص،درة ٢٤٨/ ٢:البن األنباري

 .٤٤/ ٢٦:،روح املعاين١٠١
 .٣١/ ٩:،تفسري الثعليب١٨٠/ ٤:تفسري البغوي.٤٤/ ٢٦:روح املعاين:انظر  .٨
 .٣٢/ ٥:،فتح القدير٣١/ ٩:،تفسري الثعليب١٨٠/ ٤:تفسري البغوي: انظر  .٩

  .٣٢/ ٥:، فتح القدير٣١/ ٩:،تفسري الثعليب١٨٠/ ٤:تفسري البغوي.٤٤/ ٢٦:روح املعاين:انظر .١٠
  ت ف ث   
تفثالَىعت هلقَو يف:                                      

                                                                                                     ٢٩/احلج       
  

 ،"كوأقـذر  كما أوسخ:،أيكثَفَتما أَ:هرتستقذ للرجلِ تقولُ العرب")١(،الوسخِ اللُّغةيف  التفث أصلُ        
 كلُّ العربِ يف كالمِ التفث أصلُ):"٤(الرازي عن املربد نقلَ)٣(رأةٌ تفثةٌ أي خبيثةُ الرائحة وسخةٌ،ام:ويقالُ) ٢(

قاذورة ى )٦(.والثعليب) ٥(ومثلُ هذا قال قطرب،،"اإلنسانَ تلحقنذَا املَعرِ بِهعالش يف قولُومن استعمالِ املفردة 
  ]البسيط:[الصلْتأيب  بنِ أميةَ

     )٧(وينزعوا عنهم قمالً وصئبانا      ساخني آباطهم مل يقذفوا تفَثا  
      واملراد بالتفث يف اآلية  :واألدرانُ األوساخ يالَّت اجتمعت حالَ على احلاج إحراملشـعرِ ل طولٍمن  ، ه 

 ،العانة وحلقِ ، اإلبط ونتف ، الشاربِ قصو ،شعرِ الرأسِ  لقِحب هوإذهاب هنقض هوقضاؤ،  والشعث واألظفارِ
وغريِ األظفارِ وقص ٨( ، ذلك (وقيل:مناسك ها كلِّ احلج ،)واألولُ) ٩ لسببنيِ أصح :  
  .اللُّغة يف  التفث إىل أصلِ ألنه األقرب : األول
 :)١٠(الزجاجقال .من اإلحرامِ التحللِ بعد على احلاج تتوجب الَّتي باملناسك صرح الكرمي أن القرآنَ : الثاين

  . "من التفسريِ الإ ال يعرفون التفثَ اللُّغة وأهلُ"
___________________ 

،تفسـري  ٢٨٤/ ٣:،تفسـري البغـوي  ١٥٤/ ٣:،الكشاف٤٠/ ٣:،التسهيل لعلوم التنزيل٤٩/ ٥:أضواء البيان:انظر .١
/ ٥:،زاد املسـري ١٤٦/ ١٧:،روح املعاين١٠٢/ ٣/ ٣:،تفسري النسفي٥٠/ ١٢:،تفسري القرطيب٤٣٥/ ٣:السمعاين

 .١٤٠/ ٢:،بدائع الصنائع٣٠٢/ ١:تفسري القرآن ،التبيان يف٤٤٩/ ٣:،فتح القدير٤٢٧
 .١٤٠/ ٢:بدائع الصنائع .٢
 .٢٣/٢٧:التفسري الكبري :،وانظر٧/٢٠:تفسري الثعليب،١٢/٥٠:تفسري القرطيب،٥/٤٩:أضواء البيان .٣
 .٢٣،٢٧:التفسري الكبري .٤
 .٣٢٣/ ٦:يطتفسري البحر احمل ،٥٠/ ١٢:،تفسري القرطيب٤٣٥/ ٣:،تفسري السمعاين٤٨/ ٥:أضواء البيان:انظر .٥
 ،٤٩/ ٥:،أضواء البيان٥٠/ ١٢:، تفسري القرطيب٢٠/ ٧:تفسري الثعليب:انظر .٦



 ٢٠١

 :(٢٨/ ٣:، الفائق٢٠/ ٧:،تفسري الثعليب٥٠/ ١٢:،تفسري القرطيب٤٩/ ٥، ٨٧/ ١:أضواء البيان:البيت بال عزو يف .٧
ني آبـاطَهم مل ينزِعـوا   شـاح ( ،٣٧٦/ ٥:احليـوان )شاحني آباطهم مل يقربوا تفثا ومل يسلوا هلم قمال وصـئبانا   

 ).حفوا رؤوسهم مل حيلقوا تفثاً  :(٢٤٨/ ٣:،أحكام القرآن)تفَثاً
 .٥/٤٢٧:زاد املسري ،١٠/٥٦:عمدة القاري :انظر .٨
 .٧/١٩:تفسري الثعليب ،٣/١٠٢:تفسري النسفي ،١٢/٤٩:تفسري القرطيب ،٣/٢٨٤:تفسري البغوي :انظر .٩

ــه  .١٠ ــرآن وإعراب ــاين الق ــر،٣/٤٢٣:مع ــذ:انظ هتــة اللُّغ بــم ١٩٠/ ١٤:ي ــيط األعظ ــم واحمل / ٩:،احملك
،عمـدة  ٤٢٧/ ٥:،زاد املسـري ٤٣٥/ ٣:،تفسـري السـمعاين  ٢٧/ ٢٣:،التفسري الكبري]تفث:[،اللسان،التاج٤٧٣

  ٢/٤٥٧:تفسري السمرقندي  .٥٦/ ١٠:القاري
   ح ت م                                                                                           

  حتماالَىعت هلقَو يف:                                                                                         
                                                                                ٧١/مرمي                                                                           

  

        ةيف اللُّغ اللزو:احلتم،همن فعل ي البدالَّذ والواجب يقالُ)١(م:أيعليه، حتمت:عليـه،ويف   أوجبت
احلديث":كصال ليس حبتمٍ الوتراملكتوبة ليس بواجبٍ،:أي)٢(،"ةواجلمع لُ،احلتومرِ قَوعالش يأميةَ ومنه ف 

  ]الوافر:[الصلْتأيب  بنِ
  

  )٣(يه املنايا واحلتومبكفَّ              حناين ربنا وله عنونا  
و البيت ر:[يف روايةافالو[  

  

  )٤(بكَفَّيك املَنايا واحلُتوم        دك يخطئُون وأَنت رب  عبا
  

 الزمـاَ  حتمـاً  كم جهنمورود كانَ:يأ:واملعىن،اللُّغة ما قاله أهلُ على حنوِ باحلتمِ في املُراد املُفَسرونَو
 قسـماً :أي":وقتـادةُ )٨(،وعكرمـةَ )٧(،وجماهـد )٦(،مسعود عن ابنِو)٥(،عليكم قضاه اُهللا مقضياَ
  )٩(".واجبا

____________  
 . ٣٣٨/ ١:النهاية يف غريب احلديث واألثر،٢٠٢/ ١:،املستصفى]حتم:[اللسان:انظر .١
النهاية يف غريـب  ،٢١٧/ ١:،رياض الصاحلني٢٢٩/ ١:،الترغيب والترهيب٥٤٧/ ١:خالصة األحكام:احلديث يف .٢

 الترغيـب  صحيح ،)  ١١٦٩(  ماجة ابن ، األلباين يف ه صححواحلديث ].حتم:[،اللسان٣٣٨/ ١:احلديث واألثر
  ) ٧٨٦٠(  اجلامع صحيح ،)  ٥٩٢(  والترهيب

 .٢٧٩/ ٣:،احملكم واحمليط األعظم]حتم:[العني واللسان:البيت يف .٣
،تفسـري  ٢٣٧/ ٣:،احملرر الوجيز٢٦٨/ ١:،حجة اهللا البالغة٣٦٩/ ١:اإلتقان يف علوم القرآن:البيت ذه الرواية يف .٤

 ].حتم:[،التاج٢٨٢/ ٤:،زاد املسري١٩٧/ ١٢:برِِيالطَّ
 .٢٧٦/ ٥:أَبِي السعود،تفسري ٣٤٤/ ٣:،فتح القدير٤٤/ ٣:تفسري النسفي:وانظر.٣/٢٠٥:تفسري البغوي  .٥



 ٢٠٢

/ ١١:،تفسـري القـرطيب  ١١٤/ ١٦:الطَّبرِِي،تفسري ١٣٤/ ٣:،تفسري ابن كثري٤٨٢، ٤٨١/ ٣:أضواء البيان:انظر .٦
،طبقـات  ٨٥٣/ ٢:،معارج القبـول ١٠٤/ ٢:،شرح الزرقاين١٢٤/ ٣:،فتح الباري١٢٢/ ١٦:،روح املعاين١٤١

 .١٥٧/ ٢:الشافعية الكربى
 .٤٨٢، ٤٨١/ ٣:، أضواء البيان١٠٤/ ٢:، شرح الزرقاين١٢٤/ ٣:فتح الباري: انظر .٧
 .٢٥٦/ ١:،تايل تلخيص املتشابه١٢٤/ ٣:،فتح الباري١٢٢/ ١٦:، روح املعاين٤٨٢، ٤٨١/ ٣:أضواء البيان:انظر .٨
/ ٣:، فـتح البـاري  ١٢٢/ ١٦:،روح املعـاين ٤٨٢، ٤٨١/ ٣:، أضـواء البيـان  ١١٤/ ١٦:الطَّبرِيتفسري :انظر .٩

  .٢٢٩/ ٣:،تقريب األسانيد وترتيب املسانيد١٥٧/ ٢:،طبقات الشافعية الكربى١٠٤/ ٢:،شرح الزرقاين١٢٤
تكون علـى املـؤمنني بـرداً    ال يبقى بر وال فاجر إال دخلها ف الورود الدخول:"جاء يف احلديث        

حىت إن للنار ضجيجاً من بردهم مث ينجي اهللا الَّذين اتقوا ويذر الظاملني  وسالماً كما كانت على إبراهيم
  )١".( فيها جثياً

  
أن احلـتم إمضـاء احلكـم علـى التوكيـد      ):"٢(قال صاحب الفرق يف الفرق بني احلتم والفـرض 

 ،لفرض واإلجياب يكونان يف األوامـر ا (...)به حكما مؤكداحتم اهللا كذا أي حكم : واإلحكام،يقال
،ورمبا هذا الَّذي جعل صاحب خمتار الصحاح يعرف احلـتم بأنـه   "حكام واألقضيةواحلتم يكون يف اإل

  )٣.(إحكام األمر
 

   ح ر د                                                                                           
  حردالَىعت هلقَو يف:                    ٢٥/القلم                                                                           

  

        احلرد ةمبعىن يف اللُّغ:القصدأو الغضب،أصولٌ والدالُ والراُء احلاُء):"٤(فارسٍ ،أو التنحي،قال ابن 
: أي،كقصـد،وحردت :داًرح بالكسرِ رِدحي درح:يقال:القصد:فاألولُ."،والتنحي،والغضبالقصد:ثالثةٌ
قصدترِ  ،ومنكاعل الشرِ قَوعالش يذا املعىن ف ز[ :استعمالِ املفردةجالر[  

  

  )٥(يحرد حرد الْجنةِ  اْملُغلَّة      لَّه            أقْبلَ سيلٌ جاَء من أمرِ ال             
  

؛ باحلرد الغضب يموإمنا س،أكثر والتحريك،والتحريك ،وهو بالتسكنيِالغضب:والثاين.يقْصد قَصدها:يأ
  . - الراِء بفتحِ - حرداً الرجلُ درح:يقال)٦(.منه يف الوجود املغضوب من أن يدخلَ ألنه كاملانعِ

_____________ 
األحاديـث   ختريج ،٤/٦٣٠:املستدرك على الصحيحني :وهو يفومل أجد له خترجيا،احلديث رواه جابر ابن عبد اهللا، .١

/ ١:،شعب اإلميان٤٣٧/ ٤:،الفردوس مبأثور اخلطاب١٢٧/ ١:،نوادر األصول يف أحاديث الرسول٣٣٣/ ٢:واآلثار
 .٣٦٠/ ١٠:،جممع الزوائد٤٨٠/ ٨:،حتفة األحوذي٩٧٧/ ٢:اجرالزو ،٢٣١/ ٤:،الترغيب والترهيب٣٣٦



 ٢٠٣

 .٢٤٧/ ١:الفرق .٢
 ].  حتم:[خمتار الصحاح .٣
 .٢٥٣:اللُّغةمقاييس  .٤
 ٢٩: ،روح املعـاين ٢/٧٢١:،سر صناعة اإلعراب١٠/٣٨١: خزانة األدب،٢/٢٦٦:جماز القرآن:البيت بال نسبة يف .٥

 .٣٠/٧٩:،التفسري الكبري٤/٥٩٥:،الكشاف١٨/٢٤٢:،تفسري القرطيب٣١/
 .٣٠/٧٩:التفسري الكبري:انظر .٦

حـرداً  يحـرد   حرِد يف الغضبِ الفُصحاِء من العربِ الَّذي سمع:  واألصمعي وأبو عبيدةَ أبو زيد قالَ"
اِء بتحريكمن يقولُ ومن العربِ)١(،الر:الراِء بتسكنيِ حرداَ الرجلُ حرد لُإذا غضبرِ  ،ومنه قَوـاعالش :

  ]الرجز[
رلِ جاَءت تاخلَي ي دإِذا جِياد              دربٍ وحلوَءةً  من غَضم٢(م(  

  

  ]الطَّوِيل:[اآلخرِ وقولُ
  

  )٣(اَألساوِدتساقَوا على حرد دماَء      أُسود شرى لَاقَت أُسود خفيةٍ    
  ]الرجز:[اآلخرِ لُووق

  )٤(يلُوك من حرد علَي اُألرما                          
  

  .يلوك احلصى من شدة الغضبِ :أي
  

ى عـن  حروداً تنح حيرد درح:،يقالاالنفراد واحلرد، رودح وليوثٌ حارد أسد ي،ومنه قيلَاملتنح:الثالث
قومومنه قوهلمهممنفرداً ومل خيالطْ ونزلَ ه،:كوكب اكبِعن الكو معتزلٌ حرود  ،واملنحرد املنفرد يف لغة 

  )٥.( هذيلٍ
  

ـ  السنةُ تدرح همنو)٦(،،قال به أبو عبيدةَاملنع:فارسٍ ابن همل يذكرما وهو :الرابع هـا  أمطار تإذا قلَّ
ومنعت اإلبلُ)٧(ها،خري وحاردت إذا منعت درلُ ومنه،اهرِ قَوعالش يرِ فاعر:[الشافالو[  

  

  )٨(أَطافُوا حولَه سلَك يتيم                         فَداَءها إِذ حردوه  كأَنَّ
________________  

١. ةاللُّغ بيذه٤/٢٣٩:ت. 
،مفردات القرآن،نظرات جديـدة  ١/١٤٤:،جممع األمثال٢/٦٧٠:حماضرات األدباء:يف البيت منسوب ليزيد العبيدي .٢

 .١٦٦:يف تفسري ألفاظ قرآنية
الزاهـر البـن   ،٦/٢٨:،خزانة األدب١/٩:، األمايل يف لغة العرب٢/٢٦٦:جماز القرآن: يف لبيت لألشهب بن رميلةا .٣

 .٢/٨٥٠:،غريب احلديث للحريب١/٥٨٤:،البيان والتبيني٢/٢٢٨:،املقتضب١/٤٤٥:األنباري
 ].أرم:[ن،التاج،العني،اللسا١/٧٧:،غريب احلديث للحريب١٥/٢١٥:تهذيب اللُّغة:البيت بال نسبة يف .٤



 ٢٠٤

 .٨/٣٠١  :،تفسري البحر احمليط]حرد:[اللسان:انظر .٥
 .٢٩/٣١:روح املعاين:،وانظر١/٢٦٦:جماز القرآن .٦
 .٤/٥٩٥:الكشاف :انظر .٧
 ].حرد:[، اللسان،التاج٣/٢٥٦:،احملكم واحمليط األعظم١٤/١٤١:تهذيب اللُّغة:البيت بال نسبة يف .٨
 

  
  

واختلف املُر ينَ فوراملُفَسباحلرد تبعاً اد أهلِ الختالف ةاللُّغ ، ها أقوالٍ على عدةأشهر ،:  
  

  )١(. عباسٍ قاله ابن،مبعىن على قدرة:  األولُ
  )٤. ( وأبو العالية)٣(،  وقتادةُ)٢(، يف رواية قاله احلسن،  على جد:  الثاين

  )٦( . عكرمةُو )٥(،  قد أسسوه بينهم ،قاله جماهد جممعٍ على أمرٍ: الثالث
الرابع  :على املساكنيِ أنه الغضب يد٨(. وسفيانُ )٧(، ، قاله الس(  

اخلامس : ويف همأنفِس عند وكانوا وغدوا :واملعىن)٩.(قال به القتيب،أنه املنع منـعِ  علـى  قادرين همظن 
  .املساكنيِ
السادس : أنه القصد .  اجج١٠. (قالَ به الز(   

  

ـ ن حنـن  : يقولون مهِأنفِس عند قادرين ونشاط بسرعة مهِتجن إىل قاصدين غدواو :واملعىن   علـى  ردقْ
صرامومنعِ ، اه منفعتعن اه ١١( . املساكني(  

  

__________________  
  

 ،زاد١٠/١٧:،تفسـري الـثعليب  ٤/٣٨٠:،تفسـري البغـوي  ٨/٢٥٢:الـدر املنثـور  ،٢٩/٣١:الطَّبرِيتفسري : انظر .١
 .٨/٣٣٦:املسري

 .٨/١٤:، توحيد األلوهية٨/٣٣٦:، زاد املسري٤/٣٨٠:، تفسري البغوي٢٩/٣٢:الطَّبرِيتفسري : انظر .٢
 :،تفسري الثعاليب٤/٣٨٠:، تفسري البغوي٢/٦٨٩:، ،تفسري جماهد٨/٢٥٢:الدر املنثور،٢٩/٣٢:الطَّبرِيتفسري : انظر .٣

 ،١٩/٢٥٥:،عمـدة القـاري  ٨/٦٦١:،فتح الباري١/١٠٤:،مقدمة فتح الباري٣/٣٠٩:،تفسري الصنعاين٤/٣٢٨
 .٨/٣٣٦:، زاد املسري٨/١٤:،توحيد األلوهية٤/١٨٦٩:صحيح البخاري

 .٨/١٤:، جمموع الفتاوى٨/٣٣٦:، زاد املسري٤/٣٨٠:تفسري البغوي:انظر .٤
حيـد  ،تو٨/٣٣٦:، زاد املسـري ٤/٣٨٠:، ، تفسري البغوي١٩/٢٥٥:، عمدة القاري٢٩/٣٢:الطَّبرِيتفسري : انظر .٥

 .٨/١٤:األلوهية
، جممـوع  ٨/١٤:، توحيـد األلوهيـة  ١٩/٢٥٥:،عمدة القاري٨/٣٣٦:، زاد املسري٤/٣٨٠:تفسري البغوي: انظر .٦

 .٨/١٤:الفتاوى
  .١٨/٢٤٣:تفسري القرطيب:انظر .٧



 ٢٠٥

هو أبو حممد اهلاليل الكويف،سفيان بن عيينة بن ميمون،حمدث احلـرم املكـي،من املوايل،ولـد    .املصدر السابق:انظر .٨
لوال مالك وسفيان لـذهب علـم   :وفة ،وسكن مكة،كان حافظا ثقة ،واسع العلم كبري القدر،قال عنه الشافعيبالك

 ]٢/١٨٨:موسوعة األمساء واألعالم[هـ ١٢٦احلجاز،مات مبكة سنة 
 .٣/٤٦١:تفسري السمرقندي:انظر .٩

 .٣/٤٦١:تفسري السمرقندي:انظر ،و٥/٢٠٨:معاين القرآن وإعرابه .١٠
  .٣٠/٧٩:التفسري الكبري:انظر .١١

  ح س م  
 حسوما  الَىعت هلقَو يف:                                                                                                                        

                                                                                               ٧/احلاقة                                                                                                                              
   

  

 أصـلٌ  واملـيم  والسني احلاُء:")٢(فارسٍ قال ابن)١.(الشيِء عن آخرِه قطع:يف اللُّغة احلسمِ أصلُ        
واحدعن آخرِ الشيِء ،وهو قطعيقالُ،"ه:الشيَء حسمت إذا قطعته وفصلتعن غريِ هه.ومنه سّمي السيف 

 احلسم"):٤(الليث نقلَ األزهري عن)٣(،هبلوغَ  ما يريد ن العدوِع يقطع:،أيحيسم العدوألنه ؛ حساماً
دمه يسيلُ كيالً فتكويه بالنارِ عرقاً أن حتسم"ومذهبةٌ للعرقِ فإنه حمسمةٌ عليكم بالصومِ": ،ويف احلديث 

  ]الكامل[:ومنه في الشعرِ قَولُ الشاعرِ،والشهوة للنكاحِ مقطعةٌ:أي)٥(،"لألشرِ
  

  )٦(ومـسـه وخريه حمـيـأَلْب عل   ه     ـُلـح هذا من زمان أَهـوي يا
  

  ]الكامل[ :اآلخرِ قولُ-أيضاً–منهو.وخريه مقطوع:أي
  

  )٧(فإن استطعت فمت وأنت نبيلُ          والعز يف حسمِ املطامعِ كلِّها      
  ]املُتقَارِب:[وآخر

  

  )٨(انت حسوماًـيهم فكـفدارت عل    اً دبوراً عقيما     ــفأرسلت رحي
  

       ةيف اللُّغ كذلك احلسوم:مـن   التباع، قيل فيه حسـوم عن آخرِه الشيُء فلم ينقطع أولُه إذا تتابع،
ألنه يكوي مبكواة ، هي صاحبالداَء إذا كو مسذلك عليهح ٩.(،مث يتابع(  

_________________  
  

/ ١٥:،عمـدة القـاري  ]حسم:[،القاموس احمليط،اللسان٣٠٣/ ١:الزاهر البن األنباري،٢٠٠/ ٤:تهذيب اللُّغة:انظر .١
 .٣٥٨:من أسرار اللُّغة يف القرآن والسنة ،٢٢٧

 .٢٦٢:اللُّغةمقاييس  .٢
 .١٨/٢٥٩:تفسري القرطيب :انظر .٣
٤. ةاللُّغ بيذه١٩٩/ ٤:ت. 



 ٢٠٦

/ ١:النهاية يف غريب احلديث واألثـر ،٢١٤/ ١:،غريب احلديث البن اجلوزي٢٥٨/ ٢:غريب احلديث البن سالم .٥
 . اجلامع ضعيف يف ٣٧٦٩:رقم حديث انظر)ضعيف(:قال عنه األلباين ].حسم:[،اللسان،التاج،خمتار الصحاح٣٨٦

 .١/٣٠٣:الزاهر البن األنباري: البيت بال عزو يف .٦
 .١/٣٠٣:الزاهر البن األنباري: البيت بال عزو يف .٧
فـدابت  ( ٣٠٤/ ١:الزاهر البن األنباري،ويف ٣١٤/ ٨:،تفسري البحر احمليط٢٨٠/ ٥:فتح القدير:البيت بال عزو يف .٨

 ).عليهم لوقت حسوما
  .٥٣٤:،العربية والنص القرآين]حسم:[،اللسان،التاج٤/٤/١٩٩:،تهذيب اللُّغة٢٩٠/٥٢:تفسري الطَّبرِي:انظر .٩

التفسريِ أهلُ واختلف اداملُر يباحلسومِ ف عل يف اآليةى وجوه :  
  

 :ومساحلُ":)٥(الفَراُء الَ،قَ)٤(وقتادةُ)٣(وجماهد)٢( مسعود وابن)١( عباسٍ قاله ابن ، أي متتابعةٌ:أحدها
التبذَإِ اعا تتابا ع هرن آخع لُهع أَوقَطني ُء فَلَميلش" ، ومنى  هنذَا املَعرِ بِهعالش يلُفقَو اعر[:رِالشافالو[  

  

  )٦(ومسح اموعأَ هيف عابتت                    انٌمز مهعمج نيب قرفَفَ
  

      ولَعيه كُياملَ نُوعنَّأَ : ىن هذاَأل هيام تتابعت لَعهِيبِ مالراملُ حِيهكَللَفَ،ةم كُين فيا فُهتور ال وانطَقاع، 
"الَلَخ هذه واللَّامِاألي،يي املُالتابِتعةإِ،ونما استمرت لَعهِيم لتِسحم مادتفَم،هال تبقي منم أَهحداحلَ نَّأَا،لسم 
هطْالقَ وع واالسئْتالُصواكت،سب معنى التتعِاب نَّأَل الداحلَ اَءواسم الكَواحلَ ياسإِ منمكُا يونان بعكْد تارِر 
اجِلَالع وتتابع٧".(ه(  

  

قولَه  مشيلٍ بنِ النضرِ عنونقلَ البغوي )٨(،ديز ابنِ لُووهذا قَ،هتعطَقَ يأَ،اهلهن أَع رياخلَ تمسح:والثاين
)٩(:"حسمتهطَقَ:معتهم أَوكَلَهتهلَ عن،"مقاجِ كذلك نجالز لُهي":قَوالَّذ تـ جِو بـةُ  هـ  اللُّغ في مـ ع ى ن
   :عز وجـلَّ  هلوقَا كَذَهو)١٠(،"مهبهذَتو مهينِفْا تموسح مهمِسحت:يأَ"اومسح:"هلوقَ   

       ]نَّأَ:ىناملع ويكونُ]٤٥/األنعام الرياح حسملَّكُ ت ـ خ رٍي واسـ أْت لَصـ  ت  لَّكُ
بكَر١١(،ة(ولَعاحلُا فَذَى هسوم وصبِ فاملصرِد.  

_________  
،روح ٢٨٢/ ٥:،فـتح القـدير  ٣٤٨/ ١٥:،تفسري القـرطيب ٤١٣/ ٤:،تفسري ابن كثري٢٦٥/ ٨:الدر املنثور:انظر .١

 .٣٤٦/ ٨:،زاد املسري٤١/ ٢٩:يناملعا
،جممـع  ٢١٨/ ٩:،املعجـم الكـبري  ٢٨٢/ ٥:، فتح القـدير ٤١٣/ ٤:، تفسري ابن كثري٢٦٥/ ٨:الدر املنثور:انظر .٢

 .٥٤٢/ ٢:،املستدرك على الصحيحني١٢٨/ ٧:الزوائد
 .٤١/ ٢٩:، روح املعاين٤١٣/ ٤:،تفسري ابن كثري٢٦٥،٢٦٦/  ٨:الدر املنثور:انظر .٣
 .٤١/ ٢٩:،روح املعاين٢٦٦/  ٨:در املنثورال: انظر .٤
،زاد ٢٥٩/ ١٨:،تفسـري القـرطيب  ]حسـم :[،التاجن،اللسا١٩٩/ ٤:تهذيب اللُّغة:،وانظر٣/١٨٠،:معاين القرآن .٥

 .٣١٤/ ٨:،تفسري البحر احمليط٢٨٠/ ٥:،فتح القدير٣٤٦/ ٨:املسري



 ٢٠٧

/ ٨:،تفسري البحر احملـيط ١٨/٢٥٩:،تفسري القرطيب٦٠٣/ ٤:الكشاف:البيت لعبد العزيز بن زرارة الكاليب،وهو يف .٦
٣١٤. 

 .١٧٢:أمثال القرآن .٧
 املصادر السابقة:انظر .٨
 .٢٨٠/ ٥:فتح القدير:،وانظر٣٨٦/ ٤:تفسري البغوي .٩

 ].حسم:[،اللسان،التاج٢٨٠/ ٥:،فتح القدير١٩٩/ ٤:تهذيب اللُّغة:انظر .١٠
  .٣٠/٩٢:التفسري الكبري :انظر .١١
أي حسـوماً  :)٢(ليلُ قال اخل. وله أصلٌ يف اللُّغة )١(،ذا قول عكرمة والربيعوه . مشائيم أي:  الثالث
   :وتكون كقوله تعاىل،"وحنسا شؤماً                     ]١٦/فصلت[   

  

؛  واأليام فاستوفتها على الكمـالِ أا حسمت الليايل :املعىن فيكونُ)"٣(،  قاله الضحاك ، كاملةً:الرابع
ا ظهرتالشمسِ مع طلوعِ أل مع غروبِ وذهبتوعلى هذا القولِ)٤(."اه حسوم حاسمٍ  مجع كشـهود 

أي وقعود،: كامالت.  
 :وأنشد ابن عباسٍ ألميةَ بنِ أيب الصلْت)٦(ومقاتلٌ والكليب،)٥(،،عن ابنِ عباسٍدائمةٌ شديدةٌ:أي:اخلامس

  ]الوافر[
  )٧(حسوم مقْتبل الدهر وهذا                 عام فَرط من لبِنائها وكم

  .واآلراُء كلُّها متقاربةٌ يف املعىن 
  ح و ب  

  حوبا  ـالَىعت ـهلقَو يف:                       

                                                        ٢/النساء                                             
  

       بوالفتحِ:احلو ٨(،اإلمثُ:بالضم(،ِميظِإلثْمِ العم باهضعب هدوقَي)٩(رجالز هباحص قحتي يِسقال .الَّذ
احلاُء والواو والباُء أصلٌ واحد يتشعب إِلَى إِثْمٍ أَو حاجة أَو مسـكَنة،وكلُّها متقاربـةٌ   ):"١٠(ابن فارسٍ

بواحلَو بفَاحلُو:اِإلثْم ."  
___________________ 

 .٢٦٠/ ١٨:،تفسري القرطيب٤١٣/ ٤:تفسري ابن كثري:انظر .١
 ].حسم:[،اللسان٥/٣٥٧:ر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزاحملر :وانظر].حسم:[العني .٢
 .٢٥٨/ ١٩، ٢٢٧/ ١٥:،عمدة القاري٣٤٦/ ٨:زاد املسري:انظر .٣
 .٨/٣٤٦:زاد املسري .٤
 ،٢٦٦/ ٨:الدر املنثور:انظر .٥



 ٢٠٨

 .٣٨٦/ ٤:،تفسري البغوي٢٧/ ١٠:تفسري الثعليب:انظر .٦
 .٢٦٦/ ٨:رالدر املنثو:البيت يف .٧
 ،٣١/ ٢:الزاهر البن األنبـاري ،٢٦٧/ ٢:،األمايل يف لغة العرب]حوب:[خمتار الصحاح:انظر ،٢٦١:املُفْردات:انظر .٨

تفسـري  ، ٥٧/ ١٤:قاري،عمدة ال٢٩٩/ ١:التعاريف ،٢٣٠/ ٤:الطَّبرِيتفسري ،٦٠٧/ ١:خطايبغريب احلديث لل
 .٤٥٠/ ١:كثري،تفسري ابن ١٦٩/ ٣:البحر احمليط

 ].حوب:[،التاجاللسان .٩
 . ٢٨٦:اللُّغةمقاييس  .١٠

ويف احلديث":رب قَتلْب توبتي،لِْساغْو حوبت١(،"ي(أَي: ،يرِإِثْماعلُ الشرِ قَوعالش يف هنمالبسيط:[و[  
  

نمأَ اكربةٌ  كَعانا أَوئمنلْكَفَ          اتانَ مح اً لَقّّكُكبِي احلُس٢(بِو(  
  

  ]الوافر:[،قال الشاعرحاب الرجلُ إذا أَثم حيوب حوباً:،يقالأي ليس باإلمثِ
  

  )٣(وإِنَّ مهاجِرِين تكَنفَاها                غَداتئذ لَقَد ظَلَما وحابا
  

  )٤(."أي إمثاً كبرياً:"يف اآلية قال ابن عباسٍ ويف معىن املفردة
 كلذَو هنع روجزم هنأَ ديفي بواحلُ"أَنَّ):٥(هلَالٍ العسكَرِي في الفَرقِ بين احلُوبِ والذَّنبِ قَالَ أَبو 

وى ور)٦.(،زجر للْإِبِلِ لتمضـي "بوح بوح:لِبِاِإل رِجز يف الُقَي هنمو،رجالز ةيبِرالع يف هلَصأَ نَّأَ
 )٧.(احلُوب اِإلثْم بِلُغة احلَبشة:الطرباين عن ابن األزرق عن ابن عباس أنه قال

  
ابلَى غَرع اللَةاالً للدمعتاَألقَلِّ اس ةمبِ الكَلمِ بِاحلُويتالِ اليلِ مإِثْمِ آك نآنُ عالقُر ربعَألنَّ و،فقاملَو ة

لُّ عحم ميتاليهاللَى ملَاُء عيتاالس يغبنلَا ي طْف.  
  

  
________________ 

/ ٢:،سـنن ابـن ماجـه   ٨٣/ ٢:،سـنن أيب داؤود ١٥٥/ ٦:،سنن النسائي الكـربى ٢٢٨/ ٣:صحيح ابن حبان .١
/ ١:،خمتصـر كتـاب الـوتر   ٢٠٦/ ١:،األمايل املطلقة٧٦٦/ ٢:،مشكاة املصابيح٥٥٤/ ٥:،سنن الترمذي١٢٥٩
/ ٢:،مـدارج السـالكني  ٢٣٠/ ١:،الوابل الصيب١١٢/ ١:،شفاء العليل٢٠٦/ ١:االستغاثة ،تلخيص كتاب١٧٢
،الـدعاء  ٨٩/ ٢:،اإلبانة يف شريعة الفرقة الناجيـة ٣٩٥/ ١:،عمل اليوم والليلة١٤٦/ ١:التهجد وقيام الليل‘٢٤٣

 . اجلامع صحيح يف ٣٤٨٥:رقم حديث انظر)صحيح(:،قال عنه األلباين٤١٧/ ١:للطرباين
 .٣١/ ٢، ٦/ ١:الزاهر البن األنباري،٢٦٧/ ٢:،األمايل يف لغة العرب٧٥/ ١:للنابغة الشيباين وهو يف ديوانهالبيت  .٢
 .١/٦٠٧:غريب احلديث للخطايب:البيت بال نسبة يف .٣



 ٢٠٩

 ،٣٩٠/ ١:تفسري البغـوي .١٦٨، ٥٧/ ١٤:،عمدة القاري١٠ /٥:،تفسري القرطيب٤٥٠/ ١:تفسري ابن كثري:انظر .٤
دعالس رفِْسيتغريـب  ١٩٥/ ١:ياقوتة الصـراط  ،٢٤٣/ ٣:،تفسري الثعليب٢٥١/ ١:،تفسري الواحدي١٦٣/ ١:ي،

 .١٩٩/ ١:القرآن
 .٢٦٢:الفروق اللغوية .٥
 .٣٩٥/ ٥:،مرقاة املفاتيح]حوب:[العني،الصحاح  .٦
 .١٨٨/ ٤:روح املعاين:انظر  .٧
 

 د ف أ    
 دفء   ـالَىعت ـهلقَو يف:                                        

                                                                                                        ٥/النحل                                                                          
         الربد خالف ةفُء يف اللُّغاحلَوهو السخونةُ أو )١(،الدي يكونُ املعتدلُ رالَّذ يف بدن  ؛ اإلنسـان

 واهلمـزةُ  والفـاءُ  الدالُ:")٢(فارسٍ ،قال ابنوحنوِها مما مينع الربد من األكسيةيستدفأُ به  نتيجةً للبسِ ما
  . "الربد على خالف يدلُّ واحد أصلٌ

  

     ةوالدفُء يف اللُّغ:نتيجةً )٣(،ما يستدفأُ به من األكسية ي يكونُ يف جسمِ اإلنساناملعتدلِ الَّذ أو احلَر
هبِسوقالل، ههم يف تعريف٤(بعض:(ِواألوبارِ واألشعار من األصواف فهو،هو ما يستدفأُ به من الربد)فلع( 

،ومنه ذا املعىن قـولُ وفـد"   ا ا واالنتفاعهوألبان اإلبلِ نتاج:الدفُء):"٥(عند الرازيو،مبعىن مفعولٍ
سمى نِتاج ):٧(؛قالوامهِمنهم وغَإبل:أي)٦(،"امليثاقِ واَألمانةولَنا من دفْئهِم وصرامهِم ما سلَّموا ب:"مهدانَ
  ".ا ما يستدفَأُ بههمن أَوبارِها وأَصواف ا دفْأً َألنه يتخذُ وما ينتفع اِإلبلِ

  

        ةعلى حنوِ ما قاله أهلُ اللُّغ بالدفِء يف اآلية اداملُر ينَ فورالثيـابِ  مـن به  ستدفأُما ي:ي،أواملُفَس 
املصنوعة ها وأشعارِوأوبارِ األنعامِ من جلودهاها وأصواف ذلك عباسٍ)٨.(وما أشبه هـو   الدفُء:قال ابن

مـن قائـلٍ    )٩(،اللباس ّى فقالَ عـزأخر اُهللا هذا املعىن يف آية وقد ذكر :           

    ]وقـال بعـدها  ]٨٠/النحل،:                  

     ]امتنانٌ بالدفِء والظِّلِّ ]٨١/النحل ويف اآليات،.  
______________________ 

 ].دفأ:[تاج،اللسان،ال]ديفء:[املصباح املنري.٣١٦:يف غريب القرآن املُفْردات:انظر .١
 .٣٥٩:اللُّغةمقاييس  .٢
  .٢/٢٦٦:تفسري السمرقندي ،١٩/١٨١:التفسري الكبري :انظر .٣
  ٣/١٤٨:فتح القدير، ٣٩٦/ ٦:،أضواء البيان٢٦٦/ ٢:،تفسري السمرقندي١٨١/ ١٩:التفسري الكبري:انظر .٤



 ٢١٠

 .٤/٤٣٠: زاد املسري .٣٨٠/ ٩:،احملكم واحمليط األعظم]دفأ:[اللسان،التاج:،وانظر]دفأ:[خمتار الصحاح .٥
،صـبح  ٢٦/ ٣، ١٢٤/ ٢:النهاية يف غريب احلديث واألثر،٤٣٤/ ٣:،الفائق٣٤٠/ ١:غريب احلديث البن اجلوزي .٦

 .٣١٠، ٣٠٨/ ٢:،املصباح املضيء]صرم:[،التاج]دفأ:[،اللسان٢٦٤/ ٢:األعشى يف صناعة اإلنشا
، صـبح  ]دفـأ :[،اللسـان ١٢٤ /٢:النهاية يف غريب احلديث واألثر، ٣٤٠/ ١:غريب احلديث البن اجلوزي: انظر .٧

 .٢٦١/ ٢:األعشى يف صناعة اإلنشا
  .٦/٣٩٦:أضواء البيان :انظر .٨
  .٥/٢:أحكام القرآن ،٩٨/ ١٤:،روح املعاين١٥٩/ ٣:تفسري السمعاين:انظر .٩

 د ل ك   
 دلوك الَىعت هلقَو يف:                       

                                                                               ٧٨/اإلسراء                                                                                                                              
   
  

 فارسٍ قال ابن ، إىل الغروبِ عن االستواِء الشمسِ وهو ميلُ )١( ، الزوالُ : اللُّغةيف  الدلوك أصلُ      
 :يقـال  ،إال برفقٍ ،وال يكونُ عن شيٍء شيٍء على زوالِ يدلُّ واحد أصلٌ والكاف والالم الدالُ " : )٢(

دلكت أي،الشمس:٣( لُاخللي قالَ،كذلك "زالت( : بِها عن كَهو زوالُ الشمسِ دلوكومنـه   ،السماِء د
  ]الرجز:[رؤبةَ  في الشعرِ قَولُومنه  ، يِّالعش:أي  ، الدلك عند كأتيت:همقولُ
     

كحراُء الضهةِ  زرةُ  الغخادش 
كلحِ الدنراء يف جهالز لُّجب٤(ت(  

  

َءبيضا سحابةً يريد برقت اشتقاقُ:قيل،ويِّبالعشه ألن اإلنسانَ؛ من الدلك يدلك   النظـرِ  عينيـه عنـد 
  )٦".(الظهر يى بِفصلَّ حني زالت الشمسِ لدلوك أتاين جربيلُ:"ويف احلديث) ٥(إليها،

  
وللمفسرين اداملُر يف بالدلوك يف اآلية قوالن  :  

  

___________________  
  

/ ٢١:،التفسري الكبري٢٠/ ٢:،عمدة احلفاظ]دلك:[،اللسان،التاج٦٩/ ١٠:تهذيب اللُّغة،٣١٧:رداتاملُفْ:انظر .١
معاين القـرآن  ، ١/٣٨:كتاب الزمنة واألمكنة،١/٤٥:اإلاج ،٦٦/ ٦:،البحر احمليط٦٤١/ ٢:،الكشاف٢٢

 .٢١/٤٣٥:كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف الفقه  ،٤/١٨٢:
  .٣٦٣:اللُّغةمقاييس  .٢



 ٢١١

،تفسـري  ٢٥٠/ ٣:،فـتح القـدير  ٢١/ ٢١:،التفسـري الكـبري  ٢٧٩/ ١:أضواء البيان:وانظر] .دلك:[العني .٣
 .٣٠٣/ ١٠:القرطيب

 ].دلك:[، التاج٧/٣٠٢:،تاريخ مدينة دمشق٩١:،كتاب األزمنة وتلبية اجلاهلية٦/٨٩:تهذيب اللُّغة:البيت يف .٤
 .٢١/٢٢:التفسري الكبري :انظر .٥
،احملـرر  ١/٤٠٠:،معرفة السنن واآلثـار )باب عدد ركعات الصلوات اخلمس(١/٣٦١:سنن البيهقي الكربى .٦

،جاء يف الدرر ٧٧٩/ ٢:،الفتح السماوي٤٥/ ١:،شرح الزرقاين٤٦١/ ٣:،تفسري البيضاوي٤٧٧/ ٣:الوجيز
  .أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم مل يسمعه من أيب مسعود األنصاري، وإمنا هو بالغ بلغه] فيه[ :السنية

منـهم   أكثرِ املفسرين من الصحابة والتابعني ،  وهو اختيار ، السماِء عن كبد الشمسِ زوالُ أنه : ألولُا
ابن ٢(،  وأبو هريرةَ)١(،  عمر(واحلسن  ،)٣(وجماهد  ،)٦(،  وقتادةُ )٥(،  وعطاٌء)٤( وهو اختيـار 

٧(، األزهري( فارسٍ وابن  .)٨(  
  

) ١١(،الفَـراءُ  هواختار)١٠(النخعي وإبراهيم)٩( مسعود بن اِهللا به عبد قالَ.الشمس أنه غروب:والثاين
واحتج لِب على ذلكرِ قَواعز:[الشجالر[  

  
  

احِ  ذَهبر يمقَد قَاماحِ                     ا مرب لَكَتى دت١٢(غُدوةَ  ح(  
  

  
  
  

______________  
  

، ٢٥٠/ ٣:،فـتح القـدير  ٧٢/ ٥:،زاد املسـري ٣٠٣/ ١٠:،تفسـري القـرطيب  ١٢٨/ ٣:تفسري البغوي:انظر .١
 .٢٩/ ٣:اموع

يف الكتـاب   اللُّغـة ،مـن أسـرار   ٢٥٠/ ٣:،فتح القدير٧٢/ ٥:،زاد املسري٣٠٣/ ١٠:تفسري القرطيب:انظر .٢
 .٢/٦٤٧:والسنة

 .٢٩/ ٣:،اموع٢٥٠/ ٣:،فتح القدير٧٢/ ٥:زاد املسري: انظر .٣
 .٢٥٠/ ٣:،فتح القدير٧٢/ ٥:زاد املسري: ،١٢٨/ ٣:ويتفسري البغ:انظر .٤
 .املصادر السابقة:انظر .٥
 . املصادر السابقة:انظر .٦
 .٢٩/ ٣:، اموع٧٢/ ٥:،زاد املسري]دلك:[التاج:انظر،و١٠/٦٩:ذيب اللغة .٧
 .٣٦٣:اللُّغةمقاييس : انظر .٨



 ٢١٢

/ ٣:،فـتح القـدير  ٧٢/ ٥:،زاد املسـري ٣٠٣/ ١٠:،تفسـري القـرطيب  ١٢٨/ ٣:تفسري البغوي:انظر:انظر .٩
 .٢/٦٤٧:يف الكتاب والسنة اللُّغة،من أسرار ٦٩/ ١٠:تهذيب اللُّغة،]دلك:[،التاج٢٩/ ٣:،اموع٢٥٠

 .٧٢/ ٥:اد املسريز: ،١٢٨/ ٣:تفسري البغوي:انظر .١٠
،فـتح  ٧٢/ ٥:زاد املسري: ،١٢٨/ ٣:، تفسري البغوي٢٢/ ٢١:التفسري الكبري: انظر،و٢/١٢٩:معاين القرآن .١١

 ].دلك:[،اللسان،التاج٦٥/ ٦:البحر احمليط.٢٥٠/ ٣:ديرالق
/ ١:،الفـائق ٦٣/ ١:،فصل املقال شرح كتاب األمثـال ٦٧٩/ ٢، ٢٧٤/ ١:اللُّغةمجهرة :البيت بال عزو يف  .١٢

 :،اللسـان ٤٧٧/ ٣:،احملرر الوجيز٢٢/ ٢١:،التفسري الكبري١١٤/ ١:النهاية يف غريب احلديث واألثر،٤٣٦
 ].دلك: [تاج، ال]قوم[،]دلك[ ،]برح[

 
  

 ألن العـرب : "  قالَ )٢( قتيبةَ ابن - أيضاً - هواختار) ١( ، الشمسِ اسم )براح( و ، حىت غابت:أي
  ]الطَّوِيل[ : الرمة يذ لُوقومنه في الشعرِ بِهذَا املَعنى  ،"  غاب إذا النجم كلَد :تقولُ

  
  )٣(ا         نجوم وال باآلفالت الدوالك مصابِيح لَيست باللّواتي يقُوده

  
إال أن  والغـروب  الـزوالَ  حيتملُ ومعىن اللفظ)٤(نالقوال:عباسٍ وعن ابنِفجعلَ الدلك غيبوبةَ الشمسِ،

  :ملا يلي ىأولَ بالزوالِ القولَ
  

١- القائلني به من أهلِ لكثرة  ةوالتفسريِ اللُّغ . 
  
٢( - ألن اشتقاقه لَمن دإلنسانُا ك هعين، وهذا إمنا يصح ي يف الوقتالَّذ ال ميكن إليها  النظر .  
  
 مـن وقـت   الصالةَ أقم":واملعىن.هاكلِّالصالةِ  ملواقيت جامعةً اآليةُ ألنه إذا محلناه عليه تكونُ- )٣

فيدخلُ ، الليلِ إىل غسقِ الشمسِ دلوك فيها الظهر الليلِ وصالتا غسقِ ، والعصر  ومها املغـرب 
مل  بينما لو محلناه على الغـروبِ ،)٥" ( صلوات فهذه مخس ، الفجرِ وقرآنَ مث قالَ ، والعشاُء
):" ٦(الـرازي  الـدينِ  فخر يقولُ ، والفجر والعشاُء وهي املغرب صلوات ى ثالثوس يدخلْ
 ."أوىل فائدةً أكثر على ما يكونُ اِهللا كالمِ ومحلُ

 
_______________  

 



 ٢١٣

 .٢١/٢٢:التفسري الكبري ،٦/٦٥:تفسري البحر احمليط :انظر .١
 .٣/٢٩:،اموع٥/٧٢:زاد املسري:انظر .٢
 ،٤٧٧/ ٣:،احملـرر الـوجيز  ٢٥٠/ ٣:،فتح القدير٩١:كتاب األزمنة وتلبية اجلاهلية،٢٧٤/ ١:البيت يف ديوانه .٣

/ ١:،األزمنة١٥٢/ ٢:ن كثري،تفسري اب٢٥١/ ٧:الطَّبرِِي،تفسري ٧٢/ ٥:،زاد املسري٢٦٨/ ٣:تفسري السمعاين
١٧  . 

زاد . ٢٩/ ٣:،امـوع ٢٥٠/ ٣:، فتح القـدير ٣٠٣/ ١٠:،تفسري القرطيب١٢٨/ ٣:تفسري البغوي:انظر:انظر .٤
  .٧٢/ ٥:املسري

 .١٥/١٣٨:،تفسري الطَّبرِي٣/٢٥٠:فتح القدير .٥
  .٤٢/ ٣٢:التفسري الكبري .٦
  ر ت ق      
 رتقا    ـالَىعت ـهلقَو يف:                    

                                                                   ٣٠/ألنبياء                                                                                       
   

  

الَّذي هـو   ه الفتقوضد،لتأما:أي،قتتفار من رتقه رتقاً)١(،امحتااللْو مالض:اللُّغة يف قِتالر لُصأَ        
  ]املُتقَارِب[ : الشاعرِ قَولُنى ومنه في الشعرِ بِهذَا املَع،بني الشيئني امللتصقنيِ الفصلُ

  

  يهنُو علذَم إِهِيا يغضن                    وبسخط العدإِاة وغَراماه  
      ورالفُ قِتتقِو فَوقِت الرق                  وت وقْناُأل ضمرِو إِوبرام٢(اه(  

  

ـ  ورٍكزبه  فصو مصدر يف اآلية الرتقو،املرتوق ،والرتقلتأما:،أيفارتتق قاًتر هرتقُي هقَتر:يقالُ وعلٍد ،  
كانتا رتقني،وهو كقولـه  :مل يقلْ لذلك؛مرتقوتني:،أيأو أنه مبعىن مفعولٍ ، كانتا ذوايت رتقٍ: تقديروال

    :تعاىل                     ]كلَّ ألنَّ، ] ٨/األنبياء 
واحد كذلك فيما حنن فيه كلُّ،جسد واحد رتق .   

  

  : أقوالٍ ثالثةُ - هنا - به في املُرادوللمفسرين 
  

هاأحد:كانت رتقاً أن السموات فال متطر،رتقاً وكانت األرض فَفَ،فال تنبتتواألر ، باملطرِ السماَء قض 
بالنبات،اِهللا رواه عبد ٥(،وعكرمةُ)٤(،عطاٌء وبه قالَ)٣(،عباسٍ عن ابنِ دينارٍ بن(وجماهد يف رواية،)٦ (
واختاراُء ه٧(.الفَر(  

_____________  
أَبِـي  تفسري ،٧٠/ ٢:،عمدة احلفاظ٦٤/ ٦:،تفسري السمعاين٣٥٥/ ١:ريف،التعا]رتق:[،اللسان٣٤١:املُفْردات:انظر .١

وع٦٤/ ٦:دالس. 



 ٢١٤

/ ١:،احلماسـة البصـرية  ٢٢٢/ ٣:األمايل يف لغـة العـرب  :يف عبد الرمحن بن حسان بن ثابت األنصاريالبيتان  ل .٢
 .١٤٠/ ٤:،أضواء البيان٣٧٧/ ٣:،تفسري السمعاين٢٨٤/ ١١:،تفسري القرطيب١٣٢

 ،١٤٧/ ٤:متييز الصحابة،اإلصابة يف ١٣/ ٢:،مناهل العرفان يف علوم القرآن٤٩٤/ ٢:اإلتقان يف علوم القرآن:انظر .٣
/ ٥:الدر املنثـور ،٣٦/ ١٧:،روح املعاين١٠١/ ١:،ما دل عليه القرآن٢٣٠/ ١:ذخائر العقىب يف مناقب ذوي القرىب

  .٣٤٨/ ٥:زاد املسري.٦٤/ ٦:أَبِي السعود،تفسري ١٧٨/ ٣:،تفسري ابن كثري٦٢٥
 .٣٤٨/ ٥:،زاد املسري٦٥/ ٦:أَبِي السعودتفسري :انظر .٤
 .٢٧٤/ ٦:،تفسري الثعليب٢٨٤/ ١١:،تفسري القرطيب١٩/ ١٧:الطَّبرِِي،تفسري ٢٤٣/ ٣:تفسري البغوي:رانظ .٥
 .٣٤٨/ ٥:،زاد املسري٣٧٧/ ٣:،تفسري السمعاين٤٢٤/ ٢:،تفسري السمرقندي٢٠٠/ ١:تفسري البغوي:انظر .٦
  ].رتق:[،اللسان٦٧، ٦١/ ٩:تهذيب اللُّغة:انظر،و٢/١٩٦:معاين القرآن .٧
 هي ورفـع  حيثُ األرض ،فتركباهلواِء بينهما ففصلَ واحداً كانتا شيئاً واألرض السماوات أن: والثاين
   )٤(.  وقتادةُ)٣(،جبريٍ بن وسعيد )٢( وبه قال احلسن)١(عباسٍ عن ابنِ يف رواية،هي إىل حيثُ السماَء

  

 رواه ابن،فكانت سبعاً مسوات ست ،ومن السماِءفكانت سبعاً أرضني ست من األرضِ قتأنه فَ:والثالث
   )٦(.  السديوقال به )٥( عن جماهد أيب جنيحٍ

  

  : - تعاىل– اِهللا من كتابِ قرائن عليه عدةُ دلت"  حيثُ األولُّ هو الرأي هحجِرالَّذي أُو
  

    : اآلية يف أولِّ - تعاىل – هقولُ: األوىلالقرينةُ            ُّـم رأوا    يـدلعلـى أ
  . من األرضِ النبات أنواعِ وإنبات املطر اِهللا هم إنزالَبأبصارِ وشاهدوا

  

   : بعد ذلكها نفِس يف اآلية -تعاىل  - هقولُ : الثانيةُ القرينةُ              
 كلَّ بفتقنا األرض النبات وأنبتنا به أنواع أنزلناه بفتقنا السماَء الَّذي ا من املاِءنوجعلْ:أي] ٣٠/األنبياء[ 

  . حي شيٍء
___________________  

 
 ،٢٨٣/ ١١: ،تفسري القـرطيب ٣/٢٤٢:، تفسري البغوي٦٤/ ٦:أَبِي السعود، تفسري ١٤٠/ ٢٢:التفسري الكبري:انظر .١

 .٢٨٦/ ٦:، تفسري البحر احمليط٣٥/ ١٧:،روح املعاين٣٤٨/ ٥:زاد املسري
التفسري . ٢٨٦/ ٦:،تفسري البحر احمليط٣٥/ ١٧:،روح املعاين٣٤٨/ ٥:،زاد املسري٢٨٣/ ١١: تفسري القرطيب: انظر .٢

 .٦٤/ ٦:أَبِي السعود، تفسري ١٤٠/ ٢٢:الكبري
،تفسـري  ٣٥/ ١٧:،روح املعـاين ٣٤٨/ ٥:، زاد املسري٦٤/ ٦:أَبِي السعود، تفسري ١٤٠/ ٢٢:التفسري الكبري:انظر .٣

 .٢٨٦/ ٦:البحر احمليط



 ٢١٥

،تفسري ٣٤٨/ ٥:،زاد املسري٢٨٣/ ١١: ،تفسري القرطيب٦٤/ ٦:أَبِي السعودتفسري ،١٤٠/ ٢٢:التفسري الكبري:انظر .٤
 . ٣٥/ ١٧:،روح املعاين٢٨٦/ ٦:البحر احمليط

تفسري  ،٤٢٤/ ٢:،تفسري السمرقندي٢٣/ ٣:،تفسري الصنعاين١٨/ ١٧:الطَّبرِي،تفسري ٤٠٩/ ١:تفسري جماهد:انظر .٥
/ ٦:،تفسري البحر احملـيط ٢٤٣/ ٣:،تفسري البغوي٦٤/ ٦:أَبِي السعود،تفسري ٦٢٦/ ٥:الدر املنثور،٢٧٤/ ٦:الثعليب
، ١٠٢٦/ ٣:العظَمة لألصـبهانِي ،٢٨٣/ ١١:،تفسري القرطيب١٧٨/ ٣:،تفسري ابن كثري٣٤٨/ ٥:،زاد املسري٢٨٦

١٠٣٢.  
، تفسري ٣٤٨/ ٥:،زاد املسري٢٨٦/ ٦:،تفسري البحر احمليط٢٤٣/ ٣:،تفسري البغوي٦٤/ ٦:أَبِي السعودتفسري : انظر .٦

  .٢٧٤/ ٦:، تفسري الثعليب٢٨٣/ ١١:القرطيب

   :كقوله تعاىل،اِهللا من كتابِ ىأخر هذا املعىن موضحاً يف آيات جميُء: الثالثةُ القرينةُ    

       ]؛ ]١٢، ١١/الطارقعِ ألن املرادجمنـها   املطرِ نزولُ بالر

ـ هذا نظـري  و،عن النبات األرضِ انشقاق بالصدعِ واملراد،بعد أخرى تارةً قولتعـاىل –ه-:      

                      . 
  )١".(]٢٦، ٢٥، ٢٤/عبس[
  

وفتـق   بـاملطرِ  السماَء،ففتق كانت رتقاً فال متطر واألرض كانت رتقاً فال تنبت السماَءأن :واملعىن     
بالنبات األرض.وأوىل األقوالِ يف ذلك بالصوابِ قولُ):"٢(-رمحه اهللا-قال الطربي   من قالَ معىن ذلـك

 واألرض ففتقنا السماَء بالغيث كانتا رتقاً من املطرِ والنبات واألرض أو مل ير الذين كفروا أن السماوات
بالنبات وإمنا قلنا ذلك أوىل بالصوابِ يف ذلك لداللة قوله وجعلنا من املاِء كلَّ شيٍء حي على ذلك وأنه 

-  هذل_جلَّ ثناؤ مل يعقب من ذكرِ أسبابِه هإال والذي تقدم ذه الصفة املاِء ك بوصف ."  
   

  ر د م  

  ردما الَىعت هلقَو يف:                      ٩٥/الكهف                                                                                 
  

ذَلك؛لسـد ثُلْمـة أَو    وِحن وأَ ابٍرت وأَ ةارجح نم)٣(ضٍعى بلَع هضعب شيٍء لُعج:أَصلُ الردمِ         
 تمدر:الُقَي،"الراُء والدالُ وامليم أَصلٌ واحد يدلُّ علَى سد ثُلْمة):"٤(مدخلٍ أَو نحوِ ذَلك،قَالَ ابن فَارِسٍ

أَلْصق بعضه فَوق :املَكَال مدر ومنه)٥(بِوضعِ شيٍء علَى شيٍء، اهتددس:يأَ،اًمدر–رِسالكَبِ–اهمدرأَ ةَملْالثُّ
،هقيلْفتضٍ وعةَ) ٦(برتنلُ عى قَونذَا املَعرِ بِهعالش يف هنمالكامل:[و[  

__________________  



 ٢١٦

 )بتصرف.(٤/١٤١:أضواء البيان .١
 .١٧/١٩:تفسري الطربي .٢
،فـتح  ١١/٥٩:،تفسـري القـرطيب  ٩/٣٢٦:،احملكم واحمليط األعظم]ردم:[اللسان،التاج،املعجم الوسيط:انظر .٣

 .١/١٣١:،مقدمة فتح الباري٥/١٩٢:،زاد املسري٦/١٤٩:،تفسري البحر احمليط٣/٣١٢:القدير
 .٤٤٩:مقاييس اللُّغة  .٤
 اللسـان،  ،١٥/٢٣٨:عمدة القاري ،١١/٥٩:تفسري القرطيب ،٢/٢١٦:النهاية يف غريب احلديث واألثر :رانظ .٥

 ].ردم:[املصباح املنري
 .١١/٥٩:تفسري القرطيب ،٣/٣١٢ :فتح القدير ،٩/٣٢٧:احملكم واحمليط األعظم :انظر .٦

 
  )١(رفت الدار بعد توهمِأم هلْ ع         هلْ غادر الشعراُء من متردم                    

  

من كالمٍ يلْصق بعضه ببعضٍ ويلَفَّق ، واملعىن أم سبقونا إىل القولِ فلم يدعوا لنا مقاالً لقائلٍ،ومنـه  :أي
  ]البسيط:[، ومنه ذا املعىن في الشعرِ قَول الشاعرِ عقَّرم :أي، مدّرم ثوب :أيضاً

  

  )٢(يرفُلْن بعد ثيابِ اخلالِ يف الردمِ     ين دمعا على األشفار مبتدرا  يذرِ                
  

   وعلى املردومِ:والردم ي هو السدمِ الَّذدّعلى الر طْلَقسواء،ي واملصدر مبعىن مفعولٍاالسم فهو مصدر،، 
من السد به،و ألنَّ"؛وهو أكرب كلُّ ما يسد السدالشيِء على الشيِء  الردم مـن   بعضه على بعضٍوضع

أو ترابٍ حجارة أو حنوه حىت يقوم من ذلك حجاب ٣( ."منيع(  
  

       ةعلى حنوِ ما قاله أهلُ اللُّغ بالردمِ يف اآلية اداملُر ينَ فورواملُفَس :   وحجـاب موثـق حصني حاجز
  .مينع عبورهم عليكم) ٤(متني ،

  

  ك ز ر   
 ركزا الَىعت هلقَو يف:                             

                                                                                ٩٨/مرمي                                                                                                                   
  

وخصه  ،ديعب نم هعمست انِسناِإل توص:زكْالر"):٦(ثُياللَّ الَقَ)٥(.توالص:يف اللُّغة زِكْالر لُصأَ        
  )٨(املالُ املدفونُ املخفيّ؛ ركازال:اجلاهلية نيفدسمي  على اخلفاِء هتولدالل )٧(.يفاخلَ توالصبعضهم بِ

________________________  
 ،١/١٤٣:،مجهرة أشعار العرب٩/٢٥٣:،األغاين٢/٦٣٩::،مجهرة اللُّغة١/١٧٢:البيت من معلقته يف ديوانه .١

 ].ردم:[،اللسان،التاج١/٢٢٨: ساس البالغة،أ١/٣٣٥:،املثل السائر٢/٢٢٠:البداية والنهاية
 ].ردم:[، اللسان،التاج١٤/٨٣:تهذيب اللُّغة:البيت لساعدة اهلذيل يف .٢
 .٣/٣١٢:،فتح القدير٣/٥٤٢:،احملرر الوجيز١١/٥٩:تفسري القرطيب:انظر .٣



 ٢١٧

: تفسـري اجلاللـني  ،٢/١٩٦:التسهيل لعلوم التنزيـل ،٣/٥٢٣:،تفسري البيضاوي٥/٢٤٥:تفسري أَبِي السعود:انظر .٤
 .١/٤٨٤:،كتاب الكليات٢/٦٩٧:لكشافا،٦/١٥٥:احمليط ، تفسري البحر١/٣٩٤

 .٤٢٠:مقاييس اللُّغة:انظر .٥
 .٥٦/ ١٠:تهذيب اللُّغة:،وانظر]ركز:[العني .٦
/ ٣:التسهيل لعلوم التنزيل،١/٤٨٠:،كتاب الكليات]ركز:[،اللسان،خمتار الصحاح،التاج٣٦٤:املُفْردات:انظر .٧

 ،٤٠٦/ ١:، اجلاللني٢١٠/ ٣:،تفسري البغوي٢٨٤/ ٥:،تفسري أَبِي السعود٢١٩/ ٢١:التفسري الكبري ،١٠
 .١٠١:فرائد اللُّغة يف الفروق ،٥١/ ١٩:،عمدة القاري٤٩/ ٣:،تفسري النسفي٢٠٦/ ١ :تنوير املقباس

معجـم أمسـاء   (غـة  اللطـائف يف اللُّ ،١/٢٨٤:غريب احلديث البن سـالم ،١٠/٥٧:تهذيب اللُّغة:انظر .٨
  .٢١١:من بديع لغة التنزيل ،٨٦:،شرح غريب القرآن الكرمي٨/٢٣٨:عون املعبود، ١/٢١٤:)األشياء

  
بـنِ   ةَفَرطَ نه في الشعرِ قَولُمو،إذا غَيب طَرفَه في اَألرضِ،ركَز الرمح:،ومنهيف األرضِ ألنه خيفى بالدفنِ

 دبالعيف مقَلَّعتل[:هالطَّوِي[  
  

رى  وسِ للسعِ التوجمقَتا سد زٍركْل                  صادندم تويٍّ  أو لصف١(خ(  
  

 ثْلُهمقَوبِل لَويد يف مقَلَّعتا ههلَدو عبةً أَكَلَ السقَرب فصالكامل[:ي[  
  

  )٢(اهامقَس سيناَألو بٍيغَ رِهظَ نع              ا    هاعرفَ سِينِاَأل زكْرِ تسجوتفَ
  

ةمقولُ ذي الر ومثلُه يصثوراً ف تسمع إىل صوت البسيط:[صائد[  
  

 سدن رقْفرِكزاً م سجووت                 وقد تأَةِ  الصبعه كَبِنمما يف سب٣(ذ(  
  

  :أيانفألهلِ اللُّغة يف الركزِ ر
  

  ) ٤. (أَنه الصوت : األولُ 
  

  )٥.(أَنه الصوت اخلَفي: الثاين 
  

ياخلَف توالص هأَن كَذَ:"،يقالُوالراجح تكَزارأَي،:هنماً،وفَياً خفْند هتفَنلِ :دعا بِفإِم نفُوالِ املَدلْمل كَازالر
زِ،وكَالكَن يمآدندكَاملَع يلِ إِهلعا بِف٦".(إِم(  

  
  

______________________  



 ٢١٨

  

 :،خزانـة األدب ١/٤٧٦:،مجهرة اللُّغـة ١٤/٥١:،تهذيب اللُّغة١/١٢٨:،مجهرة أشعار العرب١/٤:يف ديوانه البيت .١
 ).فيلركز خ(،١١/١٦٢: القرطيب،تفسري)هلجس خفي(،]ندد:[،اللسان،التاج١٠٤:، شرح املعلقات٧/٤٠٨

، ١٦/١٣٥:،تفسـري الطَّبـرِي  )رز األنيس(،]غيب:[،اللسان١/١١٣:،مجهرة أشعار العرب١/١٠٢:البيت يف ديوانه .٢
 .٤/٣٥:،احملرر الوجيز٣/١٤٢:،تفسري ابن كثري٦/١٨٥:،تفسري البحر احمليط١١/١٦٢:تفسري القرطيب

،مجهـرة أشـعار   ٧٦٨/ ١:،كتاب الكليـات ]زرك[:،التاجاللسان،٥٦/ ١٠: ،تهذيب اللُّغة٨/ ١:يف ديوانه البيت .٣
 .٣٠٣/ ٢:، غريب احلديث للخطايب١٥٩/ ٤:النهاية يف غريب احلديث واألثر ،٢٨٥/ ١:العرب

 .٢/٣٨٨:قندي،تفسري السمر٣/٢١٠:،تفسري البغوي١١/١٦٢:،تفسري القرطيب١٠/٥٦:تهذيب اللُّغة :انظر .٤
 .١/٤٨٠:كتاب الكليات ،]ركز:[اج،املعجم الوسيط،اللسان،خمتار الصحاح،الت٣٦٤:املُفْردات:انظر .٥
  .٣٦٤:املُفْردات .٦
ـ لِّالكُم بِاهنكْلَهأَ:"يف اآلية واملعىن،اللُّغةعلى حنو ما قاله أهل  واملُفَسرونَ في املُراد بالركز يف اآلية       ية 

واسأْتلْصنم بِاهحلَا ا لَ ثُيو ، دم أَحهنى مري توم صهنم عمس١(" . ي(  
  

      وظْتهر - ها ن- ال ةُاغَلَبدفْرم اريتفَاخ ، ارِ اَأللْفَاظيتبِاخ آنقُرة زِكْالر دغَ نَويرها فيإِ هشعبِ ارشدة 
ي ابِذَالعالَّذ القَبِ لَّحمِو واسأْتلَصمه ، حثُي فْيهارِلقَا مأَ ئو السامفَ نَّأَ عاَءنلِّالكُّم بِهيثَا أَلَفَ ، ةـ لَ ر مه 

  )٢".(اللِ وجودهمحماض نع ودجالو مِازِولَ اللِحماضى بِنكَ"ولَا ذكْر ، فَلَم يصرح بِاضمحلَالَهم بلْ
  

 ر م ز    
 رمزا  الَىعت هلقَو يف:                        

                                                                               ٤١/آل عمران                                                                                      
  

وترمـز   ،وضربه فما ارمأز أي ما حترك)٤(،كرحا تذَإِ زمتار:الُقَي)٣(احلَركَةُ،:أَصلُ الرمزِ يف اللُّغة       
  ]الرجز:[قَول الشاعرِ في الشعرِ بِهذَا املَعنى وا،ومنهالقوم من جمالسهم إذا حترك

  

                                      زمتأَر قَفَايمنها ل ترر٥(خ(  
  

سواء كان ذلك )٧(اإلشارةُ واإلمياُء،:والرمز يف اللُّغة)٦(الضطرابِه، الراموز ومنه قيل للبحرِأضطرب،:أي
  .املشريِ ا ما يف نفسِ ملَعي حركةٌ سميت بذلك ألا،آخر ِءشي أو أي واليدينِأ والعيننيِأ جبنيِباحلا

______________  
 .٥/٢٨٤:أَبِي السعودتفسري  .١
 .١٦/١٧٨: التحرير والتنوير .٢



 ٢١٩

: تفسري البحر احملـيط ،٢/٣٤:دتفسري أَبِي السعو،١/٣٨٩:الكشاف ،٨/٣٦:التفسري الكبري،٤٢٢:مقاييس اللُّغة:انظر .٣
 .٣/١٥١:روح املعاين،٢/٤٥٢

  .١/١٥٣:تفسري النسفي ،٨/٣٦:التفسري الكبري :انظر .٤
 :اللسـان، التـاج  ،٣٢٨/ ٨:تهذيب اللُّغة:بال نسبة يفالبيت ،و)مثّ اعتمدت فَجبذْت جبذَة (هذا عجز بيت وصدره .٥

 .٢٦٠/ ٣:يالطَّبرِ، تفسري ٢٥١/ ١:أساس البالغة،]رمز[
تفسـري البحـر   ،٣/١٥١:روح املعـاين ،٢/٣٤:تفسري أَبِي السعود،١/٣٨٩:الكشاف،٨/٣٦:التفسري الكبري:انظر .٦

 .٢/٤٥٢:احمليط
/ ٣:،أضواء البيان٤٧/ ١:إبراز املعاين من حرز األماين ،]رمز:[،القاموس احمليطاللسان،خمتار الصحاح،الصحاح :انظر .٧

٣٧٢. 

  
  

  
أهلِ وبعض ةاللُّغ عّرال ف،باللسان اخلفي بأنه الصوت وجعله كاهلمسِ)١(رمز ، كذلك؛ألن  وليس األمر
واض واهلمسِ بني الرمزِ الفرقباللسان خفي طْقن ذلك أنَّ األخري ، حبغريِ يكونُ ،بينما الرمز اللسان .  

  

أن الرمز اإلشارةُ حبركـة،واختلفوا يف  :اللُّغة،أي ما قاله أهلُ على حنوِ يف معىن الرمزِ املُفَسرونَو          
وال  والـرأسِ  باليـد  شارةُمعناه إال:"وقال الضحاك)٢(،"بالشفتنيِ معناه إال حتريكاً:"فعن جماهد ،نوعها
،٣(يتكلم (وقال احلسن":أمسك لسانفجعلَ ه يشري بيده إىل قومه"،)٥(.مياُءإلامعناه :وقال قتادةُ)٤(  

  

استثناٌء واالستثناُء يف اآلية ؛منقطعواملعىن)٦(،الكالمِ جنسِ من غريِ الرمزِ لكون:آيتك لِّكَأال تم  النـاس 
أو  أو إشارة من لفظ فهامإلبه ا ما حصلَ على معىن أن الكالم هو متصلٌ بل":وقيلَ،هلم رمزاً رمزالكن 
٧".( كتابة( قالالزخمشري)٨:("ي الكالمِى مؤملا أدد ،هِفُوم فْمنه ما يهم منه سمكالماً ي ."  

  

        ؛ألنَّاألولُ والصواب بالكالمِ املراد النطق وإال لَ باللسانسّميكالماً املثالِ على سبيلِ الكتابةُ ت ، 
قالَ ذاو األخفش ٩( . والكسائي(  
  
  
  

____________________  
 

 .٤٣/ ٩:م واحمليط األعظم،احملك]رمز:[اللسان .١



 ٢٢٠

تفسري  ،٢٦٠/ ٣:الطَّبرِِي،تفسري ٤٣٢/ ١:،احملرر الوجيز٣٩٦/ ١:للنحاس ،معاين القرآن١٩٢/ ٢:الدر املنثور:انظر .٢
 .٤٧٢/ ٢:البحر احمليط

/ ٢:احملـيط  تفسـري البحـر  ،٤٣٢/ ١:،احملرر الـوجيز ٣٩٦/ ١:آن للنحاس،معاين القر١٩٢/ ٢:الدر املنثور: انظر .٣
 .٢٦١/ ٣:الطَّبرِِيتفسري ،٤٧٢

 .٤٣٢/ ١:احملرر الوجيز،٢٦١/ ٣:تفسري الطَّبرِِي: انظر .٤
 .٤٣٢/ ١:احملرر الوجيز،٢٦١/ ٣:، تفسري الطَّبرِي٦٤٥/ ٢:متتفسري ابن أيب حا:انظر .٥
 .١/٣٣٨:فتح القدير :انظر .٦
 .١٠:٣٣٨:فتح القدير:انظر .٧
 .٤٧٢/ ٢:تفسري البحر احمليط:،وانظر٣٨٩/ ١:الكشاف .٨
  .٣٣٨/ ١:فتح القدير:ظران .٩

  
   ر و ع                                                                                           
  الروع  ـالَىعت ـهلقَو يف:                    

                                                                                ٧٤/هود                                                                                        
  

        الواوِ:الروع بفتحِ الراِء وسكون-والفزع ١.(اخلوف(ٍفارس قال ابن)أصلٌ ال):"٢ والعني راُء والواو
وروعت فالنـاً أي  ،خوفَه وأفزعه روعاً هيروع األمر هراع:،يقال"واحد يدلُّ على فزعٍ أو مستقرٍ لفزعٍ

ويف احلديث،هوخوفت هوا:"أفزعتاعرروعـايت، ا:لن تفزعوا ولن ختافوا،ويف الدعاِء:أي)٣(،"لن ت للهم آمن 
 مجعيقالالفزعِ:من الروعِ الواحدةُ وهي املرةُ، روعة،:من كذا إذا خاف ـذَا   ارتاعرِ بِهـعالش يومنه ف،

  ]البسيط:[املَعنى قولُ النابغة الذبياينِّ
  

  )٤(وامت من خوف ومن صردطوع الش       صوت كالَّبٍ فبات له       فَارتاع من 
  

  ]الطَّوِيل:[قولُ اآلخرِ -أيضاً  -،ومنه فزعِ وخاف:أي
  

 عرالَ ت دليوا خقَالُوا يى ونفَور                   مه مه وهجالو تكَرأَنو ٥(فَقُلْت(  
  

___________  
، ٢٧٧/ ٢:النهاية يف غريب احلديث واألثر،]روع:[اللسان،التاج،الصحاح،القاموس احمليط،خمتار الصحاح:انظر .١

: ،تفسري الواحدي١٦٤/ ٢:سفي،تفسري الن١٩٢/ ٣:،احملرر الوجيز٢٥٢/ ١:يب يف تفسري الغريب تذكرة األر
 .٦١:،الفروف اللغوية أو نوار األلفاظ ومثار املعاين٢٣٦/ ١:،التبيان يف غريب بالقرآن٥٢٧/ ١

 .٤٣١، ٤٣٠:اللُّغةمقاييس  .٢



 ٢٢١

، توضيح )باب الشجاعة واجلنب(٩/١٧٠:ىسنن البيهقي الكرب،)باب اخلروج يف النفري(٢/٩٢٦:سنن ابن ماجه .٣
 .) ٢٤٤٨(  اإلرواء ، صحيح :،قال عنه األلباين٣/٣٠٠:املشتبه

، اللسـان،  ٨/٣٣:،احملكم واحمليط األعظم١/٣٣٧:،أساس البالغة٣/٦٧:،تهذيب اللُّغة١/١٩:البيت يف ديوانه .٤
 .٦١:اينالفروف اللغوية أو نوار األلفاظ ومثار املع ،]طوع[،]روع:[التاج

خويلد بن مرة العبسي،خمضرم أدرك اإلسالم كبريا فأسلم ومات يف أيام عمـر بـن   :البيت أليب خراش اهلذيل .٥
خراش وبعض الشـر  ..محدت إهلي بعد عروة إذ جنا :اخلطاب،وهو القائل وقد قتل أخوه عروة وجنا ابنه خراش

،مجهـرة  ٢١٣/ ٢١، ٢١٣/ ١٠:األغـاين :،والبيـت يف )٢٧٦، ٢٧٥/ ١٣:الوايف بالوفيات(أهون من بعض،
 ،٤١/ ١:،أدب الكاتـب ١٠٠/ ١:،جممع األمثـال ٨٢/ ١:،فصل املقال شرح كتاب األمثال٢٠٦/ ١:األمثال

/ ٣:،اخلصـائص ٨٤/ ٥، ٤١٩/ ١:،خزانـة األدب ٢٩٨/ ١:الزاهر البن األنبـاري ،١٥٣/ ١:إصالح املنطق
/ ٤:،كشف املشكل٧٨٨/ ٢:اللُّغة،مجهرة ١٧٥/ ١٥، ٢٦٣/ ٦:تهذيب اللُّغة،٢٤٣/ ١:،أساس البالغة٣٣٧
 .٣١٩/ ١:،ديوان املتنيب١٩٩/ ٧، ١٨٥/ ١:،روح املعاين١٤٥/ ٤:،أضواء البيان]روع:[،اللسان، التاج١١٨

  
  ]الطَّوِيل:[القيسِ ئِمروال
  

  )١(اهلَولِ أروعا ىامٍ علبِمنكبِ مقْد                          تكَسمأَ عِوةُ  الرزّا ههتذَخإذا أَ        
  
 ؛سفْوالـن  دلَاخلَو بلْالقَ وهو-مِالضبِ– عوالر وا همنإِ،"عٍزفَل رٍقَتسم:"هلوقَبِ سٍارِفَ ناب هيلَإِ ارشأَ الَّذيو

أو القلب ٢( ، والعقلُ والذهن (ألنيقالالروعِ ها موضع،:وقع ذلك يف روعأي ه لَخده وفؤادونفِس هه، 
  )٤.(عزالفَو فواخلَ بهذَ:يف اآلية واملعىن املراد)٣(،" يعور يف ثَفَن سِدالقُ حور نَّإِ:"ومنه حديثُ

  
 ز ح ف   
  زحفا ـالَىعت هلقَو يف:                         

                                                        ١٥/األنفال                                                                                                                              
  

علـى   يدلُّ أصلٌ والفاُء واحلاُء الزاُء):"٥( فارسٍ قال ابن ، واالندفاع املشي :اللُّغة يف  الزحف أصلُ         
  .هر فرسنجيا فَعإذا أَ ،وللبعريِ أو البطنِ على املقعدةيكونُ ي أن ميش قبلَ وهو للصيب ، " ماًدقُ واملضي االندفاعِ

  ]البسيط:[،ومنه في الشعرِ قَول الشاعرِزحف يزحف زحفاً فهو زاحف واجلمع زحاف وزواحف:يقال
            

  )٦(رير مخها ترجى زواحف على              وأَرحلنا يلقَى عمائمنا على



 ٢٢٢

  
______________  

تفسـري  ، ٢٣٣/ ٧:،الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة٩٣/ ١٠:خزانة األدب:،كذلك يف ٧٣/ ١:البيت يف ديوانه .١
 .١٠٢/ ١٢:،روح املعاين٢٣٨/ ٥:البحر احمليط

 .٦١:الفروف اللغوية أو نوار األلفاظ ومثار املعاين .٢
 :،مشكاة املصابيح٤/١٧٢:،تقريب األسانيد وترتيب املسانيد١١/١٢٥:،اجلامع١١/١٢٥:مصنف عبد الرزاق .٣

 . اجلامع صحيح يف ٢٠٨٥:  رقم حديث انظر)  صحيح( :قال عنه األلباين .٣/١٤٥٨
 .٥٢٧/ ١:،تفسري الواحدي٤٤٤/ ٢:،تفسري السمعاين١٠٢/ ١٢:،روح املعاين١٦٤/ ٢:تفسري النسفي:انظر .٤
 .٤٧٠:اللُّغةمقاييس  .٥
 فم من خيرج الَّذي ريقال: الرير،  و١٤/٣٠٧:،ذيب الكمال١/١٧:طبقات فحول الشعراء:البيت للفرزدق يف .٦

 .خيوط كأنه صيبال
 

  

 انبعاثٌ):"١(قال الراغب أصلُ الزحف مع جر الرلِج كانبعاث ـ  قبلَ يبِّالص والبعريِ،يأن ميش  املعيـي 
ـ  ثقلِ حركتـه  و هألنه لكثرت؛،مث سمي به اجليش الكثري يف احلربِ"انبعاثُه رثَّعتفَ رثُإذا كَ والعسكرِ يى ر

ويف ،واجلمـع زحـوف  )٢(،الزاحـف  ةما يف مشي والتباطؤِ من التماهلِ همشيت احدةٌ ويفكتلةٌ وه كأنّو
احلديث":اَهللا من قال أستغفر ي ال إلهالَّذ إال هو احلي القيوم إليه غُ وأتوبفـ   ر مـن   رله وإن كـان فَ

الزح٣".(ف(  
  

،قال املُفَسرونَ في املُراد به على حنوِ ما قاله أهـلُ  الِيف اآلية مصدر واقع موقع احل"زحفاً "و            
ةواملعىن .اللُّغ:مههبش ، حنوكم يريدونَ قتالَكُم أي زاحفني هِلكثرتم ووفرة عددم جبيشٍه علـى   يزحف

  )٤.(زحفاً حفونَإمنا يز سرياً على األرضِ فهم ال يسريونَ يف بعضٍ هم متداخلٌبعض كأنَّ،زحفاً األرضِ
   

ذلك أنَّ الزحف إمنا يكـونُ  ؛وألنَّ الفرق بينهما واضح،وال أظن أن الزحف هو نفسه احلبوهذا،        
) ٥(،"وحيبو أحياناً أحياناً يزحف:"،وحديثُ،واحلبو يكونُ على اليدينِ والركبتنيِ معاًعلى اإللية أوالبطنِ

يغاير على أن احلبو دليلٌ صريح الزحفمي الزحفّمشياً، ،ورمبا سهتعـاىل –كما يف قول-:       

        ]٤٥/النور.[  
  
  
  
  



 ٢٢٣

  
______________________  

  
 .٥٠٩/ ٢:احملرر الوجيز:وانظر.٣٧٩:املُفْردات .١
 ،٢٣٥٥/ ٤:خرية احلفـاظ ،ذ٥٦٨/ ٥:،سنن الترمذي]باب يف االستغفار[٨٥/ ٢٤:سنن أيب داؤود:احلديث يف .٢

صححه األلبـاين يف صـحيح   .٣٨٨/ ١:،حتفة الذاكرين بعدة احلصن احلصني٥٢٢/ ١:سالح املؤمن يف الدعاء
 .١٥١٧:وضعيف سنن أيب داؤود،حديث رقم

 .٢/٥٠٩:ر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزاحملر :انظر .٣
 :ملتقى البيان لتفسري القرآن،على الرابط التايل:انظر .٤

http://www.bayan-alquran.net/forums/showthread.php?t=1691 
،شرح الصدور بشرح حال املوتى ٧٤١/ ٢:معارج القبول:من حديث طويل رواه عبد الرمحن بن مسرة، وهو يف .٥

/ ١:،أحكام متين املوت٥٣٧/ ٢:،تفسري ابن كثري٢٥/ ٣:دير،فيض الق١٧٠/ ١:،تاريخ واسط١٨٣/ ١:والقبور
  .امل أجد له خترجي.٣٩

  س ر د                                  

 السرد  الَىعت هلقَو يف:                     

                                                                  ١١/سبأ                                                                                                                              
   

        ةَيف  السردتأيت به متسقاً ى شيًءعل شيٍء ةُتقدم : اللُّغ ومنـه   )١(،  متتابعـاً  بعضٍ ه يف أثرِبعض
 ومنه حـديثُ  ، هقراءت تابع القرآنَ وسرد ، أي أتى به متتابعاً اًسرد هديسر احلديثَ فالنٌ درس:  قوهلم
 : )٣( فـارسٍ  قال ابـن .هواليه ويتابعي :أي )٢( ، " الصوم يسرد كانَ"  أن النيب  زيد بنِ أسامةَ

"أصلٌ والدالُ والراُء السني مطرد على توايل أشياَء ،وهو يدلُّ منقاس يتصلُ كثرية مـن   . ها ببعضٍبعض
ذلك السرد:"اسم للدروعِ جامع وما أشبه؛"احللقِ ا من عملِهمي سرداًس ألنه يسرد طرفا كـلِّ  فيثقب 

باملسمارِ حلقة املُ فذلك احلَلَقدرس درسوامل روالساد ثقَب٤(،امل(عرواحلَلَقِ مسرودةٌ  حمكمةُ  املسامريِ ود 
ووبِتع قالَ. باحللقِ فيها احللق الكامل:[الشاعر[       

      

  )٥(داود أو صنع السوابِغِ تبع              وعلَيهِما مسرودتان قَضاهما     
  

  ]الوافر[:يدلَبِ وقالَ 
  

  )٦(راد من النقالِكَما خرج الس         يشك صفاحها بالروقِ شزراً       
  



 ٢٢٤

_________________  
  

 ]. سرد:[اللسان،التاج:انظر .١
 متام: األلباين،املصدر:اسامة بن زيد،احملدث:الراوي:،الدرر السنية٤/٢٢٣:فتح الباري ،٢/١٢١:سنن النسائي الكربى .٢

  .إسناده حسن:،خالصة الدرجة٤٠٩:الصفحة أو الرقم:املنة
 .٥١٥:اللُّغةمقاييس  .٣
 .١٢/٢٤٩:تهذيب اللُّغة:،وانظر]سرد:[العني .٤
،غريـب  ١٧١، ١٧٠/ ٩، ٢٤/ ٢:تهـذيب اللُّغـة  ،٢٠/ ١:مجهرة أشعار العرب:البيت أليب ذؤيب اهلذيل،وهو يف .٥

الزاهـر البـن   .٤٠٧/ ٢:،غريب احلديث للحـريب ١٨/ ٢:ن قتيبة،غريب احلديث الب٢٩١/ ١:احلديث للخطايب
 اللسـان، ،٥٦/ ١:،مثار القلوب٥/ ١٠:،الذخرية١٥٢/ ١:،املفصل٤٢٨/ ١:،املفضليات٤٨٦، ٤٣٧/ ١:األنباري

 ].صنع:[التاج
 .٢٦٨/ ١٤:،تفسري القرطيب]سرد:[،اللسان٢٤٩/ ١٢:تهذيب اللُّغة،٥٢/ ١:البيت يف ديوانه .٦

  
  ]الطَّوِيل[:وقال طَرفةُ

  

  )١(حفافيه شكَّا يف العِسيب بِمسرد        كَأَنَّ جناحي مضرحي تكَنفَا              
  

  ]الطَّوِيل[: بنِ ضرارٍ الشماخِ بقولِ واستشهد )٢(،  مبعىن النسجِ السرد من جعلَ ومن العلماِء
  

  )٣(زارِوان اخلَنت سرد الععابا تمكَ           م  كُوتيبِ يا فنلَيا خاعرت سلَّظَفَ         
  

       ومعروف أن النسج يف حقيقته تتابع ، متابعةُ : وعليه فإن السرد ناحللقِ تداخلِو الدرعِ حلقِ جِس 
ها يف بعضٍبعض ٤( ، حىت يتناسق(اجعلْ:"املفسرين واملعىن عند احللق يف  واملسامرينجِسك بأقدارٍ الدرع 

فال جتعلْ متناسبة املسمار دقيقاً لئال ينكسر وال يشد وال جتعلْ ببعضٍ احللقِ بعضغليظاً غلظـاً زائـداً    ه
٥(."احللقةَ فيفصم(  

  

ـ غت  نا داؤودلسيد احلديد إالنةَ ألنَّ ، ها يف بعضِبعض احللقِ تداخلُ - هنا– املراد ولعلَّ        ي نِ
   : ذلك قبلَ -تعاىل -،قال عن التسمريِ       ]و ]١٠/سبأمن جهة ثانية الطرفنيِ مزج 

 من صنع أولُى أنه وريو، هذا  ، أصالً للتسمريِ حاجةٌ بل وال يبقى هناك ، من التسمريِ إحكاماً أمتَّ
 )٦(.  األلوسي العالمةُ هذا أشاروإىل  ذلك صفائح  إذ كانت قبلَ حلقاً درعال
  



 ٢٢٥

  
_______________ 

 
/ ٢:الزاهر البن األنبـاري ،٩٣/ ١:،الصناعتني الكتابة والشعر١٢٧/ ١:،مجهرة أشعار العرب٢/ ١:البيت يف ديوانه .١

٣٩٦ ،ةاللُّغ بيذهة،مجهرة ٣١٦/ ١٢٢،٩، ٦/ ٤:تحفف[،]شكك:[،التاج١٦٤/ ١:،عيار الشعر٦٢٨/ ٢:اللُّغ.[ 
،تفسـري ابـن   ٩٢/ ٢٢:،تذكرة األريب يف تفسري القـرآن ٤٣٧/ ٦:،زاد املسري]سرد:[،التاج٤٠٦:املُفْردات:انظر .٢

 .٨/ ٤:زمنني
/ ١٤:،تفسـري القـرطيب  ٤٥٣/ ٢:،غريب احلديث البـن قتيبـة  ٢٩٢/ ١:،أساس البالغة٣٤/ ١:البيت يف ديوانه .٣

 . ٧٢/ ٨: الثعليب،تفسري٤٠٨/ ٤:،احملرر الوجيز٢٤٥/ ٧:،تفسري البحر احمليط٢٦٨
 .٢٣٣/ ٤:أضواء البيان .٤
 .٦/٢٠٨:خزانة األدب :انظر .٥
  .١١٥/ ٢٢:روح املعاين:انظر  .٦
      س غ ب                                                                                          
  مسغبةالَىعت هلقَو يف:                        ١٤/البلد        

  

       بغيف  السةاللُّغ:١(.اجلوع(فارسٍ قال ابن )٢(":السني علـى اجلـوعِ   يدلُّ أصلٌ والباُء والغني" ،
وأكثر استعماليقالُ ،واإلرهاقِ  مع التعبِ يف اجلوعِ ه : سبالرجلُ غ باً يسغبوسغوباً سغ ، إذ جاع، 

 ال يكـونُ ):"٤(،فقـال القاموسِ صاحب ه،وتبع"مع التعبِ اجلوع:السغب":)٣(ل الراغب األصفهاينُّقا
إال مع تعبٍ السغب"،ويف احلديث":من موجبات املغفرة املسلمِ إطعام اجلَ :أي)٥(،"السغبانوعنِ ،انمو

  ]الطَّوِيل[:الشاعرِ ولُقَاستعمالِ املُفْردة في الشعرِ بِهذَا املَعنى 
  )٦(عاصم         ملا بت شبعانا وجارك ساغبا بن فلو كنت جاراً يابن قيس 

  ]الطَّوِيل:[اآلخرِ لُوقو
وبات يدلــاحلَ وان يباً طَيهم            ساغبوكاع ذات فاوةالع بغ٧(أس(      

   )٨(.اعةُا:املفسرين باتفاقِ د،واملرابمن سغ ميمي مصدر ومسغبةٌ
  

_________________  
 ،٢٥/ ١:يف اللُّغـة  ،التعـاريف ]سغب:[،اللسان،التاج،الصحاح،خمتار الصحاح،القاموس احمليط٤١٢:املُفْردات:انظر .١

 .٨٠:،من اإلعجاز اللغوي للقرآن الكرمي،دراسة يف ظاهرة الترادف اللفظي٤٠٥/ ١:التعاريف
 .٤٨١:اللُّغةمقاييس  .٢
 .٨٠:من اإلعجاز اللغوي للقرآن الكرمي،دراسة يف ظاهرة الترادف اللفظي :،وانظر٤١٢:املُفْردات .٣



 ٢٢٦

 ].سغب:[القاموس احمليط:انظر .٤
، ٢١٦/ ٣:،شعب اإلميان٦/ ٤:،الفردوس مبأثور اخلطاب١٧/ ٦:،فيض القدير٥٧٠/ ٢:املستدرك على الصحيحني .٥

 جابر :الراوي :السنن الدرية.٥٢٥/ ٨:الدر املنثور،٣٥/ ٢:يب،الترغيب والتره٣٤٣/ ١:الزهد البن سري ،٢١٧
 ضعيف :خالصة الدرجة5312 :الصفحة أو الرقم - ضعيف اجلامع :املصدر - األلباين :احملدث :بن عبداهللا

/ ٢:،تفسري القرطيب٤٤٥/ ٥:،فتح القدير٥٣٣/ ٨:،أضواء البيان٤١١/ ٢:غريب احلديث للحريب:يف بال عزو البيت .٦
 .٢٣٠/ ٦:فسري السمعاين،ت٦٩

 ، اللسـان، ٦/٥٧٥:،احملكـم واحملـيط األعظـم   ١/٥١٨:،أساس البالغة٣/١٤٥:تهذيب اللُّغة:البيت للكميت يف .٧
 ].قفو:[التاج

،تفسري ابـن أيب  ١٦٢/ ٩:أَبِي السعود،تفسري ٥٢٥، ٥٢٤/ ٤:،التسهيل لعلوم التنزيل٥١١/ ١:تنوير املقباس:انظر .٨
تفسـري   ،٦٩/ ٢٠:،تفسـري القـرطيب  ٩٢٥/ ١:تفِْسـير السـعدي  ،٥١٥/ ٤: ابن كثري،تفسري٣٤٣٥/ ١٠:حامت

/ ١:،تفسـري اجلاللـني  ٢١٠/ ١٠:،تفسري الثعليب٤٤٧/ ٥:،فتح القدير٧٦٠/ ٢:،تفسري جماهد١٢٠٤/ ٢:الواحدي
  .٢٠٤، ٢٠٣/ ٣٠:الطَّبرِي،تفسري ٨٠٨

  : هي ، مواضع يف مخسة الكرميِ يف القرآن اجلوعِ مفردةُ ردتقد وو
  

١(              ]١١٨/طه[ 

٢(                           

       ]١٥٥/البقرة[ 

٣(                   ]١١٢/النحل[ 

٤(                      ]٨، ٧/الغاشية[( 

٥(                   ]٤/قريش[  
  
يظُالح ا يف اآلياتلسابقة أن اجلوع العذابِ يف سياقِ ورد ، واقترانه يف هذه السياقات واجلوعِ باخلوف 

 -تعـاىل  - اِهللا امتنان وحىت يف حالِ ، عذاباً هكون يؤيد... والعريِ واألنفسِ واألموالِ الثمرات ونقصِ
 بأنه  على قريشٍ       فإن املعىن نفسه عليهم بأنـه   -نه سبحا -ألنه  ؛ قائم مينت

م العذابهنأم)اجلوع(واخلوف .  



 ٢٢٧

أما السغب فقد ورد يف قولتعاىل–ه-:                  ] ولـيس  ]١٤/البلـد،
تلك الظاللِ وال حيملُ عذاباً-هنا-السغب ياجلوعِ ها لفظُحيملُ الَّتونُيك ،وإمنا السغب عن يأو  رٍقْأو فَ مٍت
١.(ال عن عقابٍ وابتالٍء...مسكنة(  

 ةُر غريِ  نسقِ الفاصلة ، فهذه املفردآخ غرضٍ لتحقيقِ" املسغبة ةوعدلَ القرآنُ عن مفردة اجلوعِ إىل مفرد
  )٢.("جماعة يف يومِ،احملتاجِ أو املسكنيِ اليتيمِ اجلارِ  حاجة بشاعةَ مسجها تغريِ دونَ

  
_______________  

  
 .بتصرف.٨١، ٨٠:من اإلعجاز اللغوي للقرآن الكرمي،دراسة يف ظاهرة الترادف اللفظي .١
 .١١٩:ظاهرة الترادف يف ضوء التفسري البياين للقرآن الكرمي .٢

  
  

  س م ك  
 مسكها  الَىعت هلقَو يف:             ٢٨/النازعات                                                                                                                                   

   
 سنام:هم،ومنه قولُأي أعاله فسمك مسكاً هيسمكُ ك الشيَءمس:يقال)١(،العلوّ:السمك يف األصلِ         

سامأي،ك:عالٍ،ويف حديث بنِ أيب طالبٍ علي  ُأنه كان يقول يف دعائه: بر ماللّهكاتبعِ  املُسمالس
 الفرزدقِ ،ومنه في الشعرِ بِهذَا املَعنى قولُ،يريد السماواتالعاليات السبعِ:أي)٢(،"ورب املُدحيات السبعِ

  ]الكامل:[
  )٣(إنّ الَّذي سمك السماَء بىن لنا         بيتاً دعائمه أعز وأَطْولُ

،وال رفعـه :،أيسـمك بيتـه  :يقالُ)٤(،الرفع:،وعند بعضِ أهلِ اللُّغة السّمكاهورفع أعلى السماَء:أي 
تعارض  علو القولنيِ ألنَّ الرفع بني.  

  

  جاء عنـد و)٦(ها،بنيان رفع:وقتادةُ وجماهد)٥(بناها،:عباسٍ ابن وفي املُراد بالسمك يف اآلية قال         
إىل  هلمـن أسـف   ،وإذا أخذَمي عمقاًس أسفلهمن أعاله إىل  إذا أخذَ الشيِء اعلم أن امتداد):"٧(الرازي

مي مسكاًأعاله س برفعِ فاملراد شدةُ:هامسك و،"هاعلو عنددوعجعلَ):"٨(أَبِي الس مقدار هـا مـن   ارتفاع
، األرجـاءِ  مستويةَ،الفناِء بعيدةَ،البناِء جعلها عاليةَ:")٩( كثريٍ ابنقال ."العلو مست إىلها وذهابِ األرضِ
    -:تعاىل-هيف قول هواملعىن نفس،"اِءالظلم يف الليلة بالكواكبِ مكللةَ       



 ٢٢٨

    ]سبحانه-فاُهللا]٥/الطور-السماَء رفع ّا لألرضِاها سقفاًومس؛أل كالسقف قالَ.للبيت–

    :-تعاىل              ]تعاىل-قال.من أن يسقطَ وجعله حمفوظاً ]٣٢/ءاألنبيا- 

يف أية ىأخر :                       ] ٦٥/احلج[   
_____________________  

 .٤٩٢:مقاييس اللُّغة:انظر .١
 . ٥/٣١٨:،احملكم واحمليط األعظم]مسك:[العني،اللسان،التاج .٢
  .٤٢/ ١:،اإليضاح يف علوم البالغة١١٨/ ١:،سر الفصاحة٢٧٨/ ٨:،خزانة األدب٣٤٩/ ٨:ألغاينا:البيت يف .٣
 ].مسك:[،القاموس احمليط،التاجحاللسان،خمتار الصحا.٤٢٦:املُفْردات :انظر .٤
 . ٣٣٩٨/ ١٠:،تفسري ابن أيب حامت٤١١/ ٨:الدر املنثور:انظر .٥
 .٤١١/ ٨:الدر املنثور:انظر .٦
 . ٤٣/ ٣١:التفسري الكبري .٧
  .٥١٨/ ١:،كتاب الكليات٣١/ ٣٠:،روح املعاين٤٤٨/ ٥:تفسري البيضاوي:، وانظر١٠١/ ٩:تفسري أَبِي السعود .٨
  .٤٦٩/ ٤: تفسري ابن كثري .٩
  ش و ب  
  شوباالَىعت هلقَو يف:                  ٦٧:الصافات                                                                                                                                       

  

        ةيقال)١.(اخللطُ:أصلُ الشوبِ يف اللُّغ:الشيَء شاب يشوبخلطَ:أي،شوباً هومنه قوهلمه،:ال يشوبه 
 ،خلـطَ  :أي)٢(،"وشيب لَبنها بِماٍء من البِئْرِ...:"بنِ مالك  أنسِ ويف حديث،هال خيالطُ:،أيشائبةٌ

اخلطـوه  :أي)٣(،"بالصدقة فشوبوه احللف و اللغو هضرحي البيع هذا إن التجارِ معشريا :"كذلك حديثُ
ملا قد جيري بينهم من بالصدقة،،والنقصان وال   مـا عنـده  :"املثـلِ ويف الكذبِ والربا والزيادة شـوب

أي) ٤(،"روب:ّأو بيعٍ يف شراٍء وال ختليطَ ال غشورمبا قيل ذلك يف السلعة، تبيعمـن   إين بريٌء:ا،أيه
 ، لألشربة مزاجاً هإما لكونِمي بذلك س ؛ العسلُ الشوبكذلك ،وال ينفع ملن ال يضر ا ضربا،ورمبهعيبِ

   . به من الشمعِ وإما ملا خيتلطُ
  

       والشوب مصدر شاب يشوب ،  واملراد ما قاله أهلُ ،على حنوِ به عند املفسرين ةأنه :"،واملعىناللُّغ
يشاب هلم طعامهم من تلك باملاِء الشجرة ليكونَ احلار لعذابِ أفظعهم وأشنع ٥( . " همحلال(  

  
______________  



 ٢٢٩

النهاية يف غريـب  ،]شوب:[اللسان،التاج،القاموس احمليط،خمتار الصحاح،٥٤١:مقاييس اللُّغة ،٤٦٩:املُفْردات:انظر .١
/ ٢:،مجهـرة األمثـال  ٤٠١/ ٢:مثال،جممع األ٢٣٩/ ١:تفسري غريب ما يف الصحيحني ،٥٠٧/ ٢:احلديث واألثر

/ ٣:،ذيب األمسـاء ١٨٨/ ٢:،مغين احملتاج٤٠٨/ ٤:،اية احملتاج٤٦/ ١:،فصل املقال يف شرح كتاب األمثال٤٢١
،تفسري ٦٥/ ٢٣:الطَّبرِِي،تفسري ١٩٥/ ٢١:،عمدة القاري٢٤٧، ١٤/ ٧:،حاشية السندي٤٤٢/ ١:،التعاريف١٥٩

 .٣١٥/ ٦:،أضواء البيان٧٨/ ١٥:القرطيب
شاةٌ  داجِن وهو يف دارِ أنسِ بنِ مالك وشيب لَبنها   حلبت لرسولِ اهللا :" :"احلديث رواه أنس بن مالك ،ومتامه .٢

،سـنن  )باب من قال أن صاحب املاء أحق باملاء حىت يروى(٨٣٠/ ٢:وهو يف صحيح البخاري""  ...ربِماٍء من البِئْ
/ ٢:،مشـكاة املصـابيح  ٢٦٣/ ١:،املتداري على أبواب البخـاري )،)اللنب باملاء شرب((١٩٣/ ٤:النسائي الكربى

 .١٩١/ ١٢:،عمدة القاري١٢٣١
،قال ٥/٢٦٥:،سنن البيهقي الكربى٢/٧٢٦:،سنن ابن ماجه٣/٢٤٢:سنن أيب داؤود٣/١٣١:سنن النسائي الكربى .٣

 . اجلامع صحيح يف ٧٩٧٤:  رقم حديث انظر)  صحيح(:عنه األلباين
/ ٢:،الفـائق ٤١٨/ ١:، غريب احلـديث البـن اجلـوزي   ٢٩١/ ٢:، جممع األمثال٤٢١/ ٢:األمثال مجهرة:انظر .٤

 ،]شـوب :[،اللسـان،التاج ١٨١/ ١٥، ٢٩٥/ ١١:تهذيب اللُّغة،٥٠٧/ ٢:النهاية يف غريب احلديث واألثر،٢٦٩
 ].روب[

  .  ١٥/٨٧:تفسري القرطيب  :وانظر.٣٩٨/ ٤:فتح القدير .٥
  ض ب ح  
  ضبحا الَىفعت هلقَو ي      :                ١/العاديات                                                                                                                                

   
فهو للثعالبِ كالنباحِ ،ضبحاً حبضي الثعلب ضبح:يقال)١(،الثعلبِ صوت:يف اللُّغة الضبحِ أصلُ         

لرجلٍ ر للكالبِ،قال الزبريهمث خبأَ رأس يف املسجد سيئة بكلمة اه٢(م(:"ضبح ضبالثعلبِ ةَح قَوبقَ عبةَع 
كذلك من استعمالِ املفردة ،صاح صيحةَ الثعلبِ مث أَدخلَ رأسه واستخفَى كما يفعلُ القنفذُ:،أي"ذفُنالقُ

  ]جزالر:[الشاعرِ قَولُ في الشعرِ بِهذَا املَعنى
  

  )٣(دعوت ريب وهو ال خييب              بأن فيها ضاحبا ثعيلب
  

. نصبِالو تعبِال ها منحالُ تإذا تغير هذه احليوانات حبضوإنما ت)٤(،وغريِه يف اخليلِ راستعوي          
بِهذَا املَعنى قولُ عنتـرةَ بـنِ    ،ومنه في الشعرِ"إذا عدونَ اخليلِ أنفاسِ أصوات:حيالضب):"٥(الفَراُء قالَ

اددالكامل:[ش[  
لُ تيالْخولَمع ضت نيا          ـححبض تواضِ الْميي حف ح٦(ب(  

  

  ]اخلفيف:[وقولُ اآلخرِ
  )٧(تضبح اخليل يف سواد العراقِ         لست بالتبع اليماين إن مل 



 ٢٣٠

 اخليلِ من أجواف يسمعصوت ":،أيعىن الضبحِ يف اآلية على حنوِ ما قاله أهلُ اللُّغةواملُفَسرونَ يف م      
الَّذي  بالضباحِ تشبيهاً)٨(،العدوِ ا من شدةها يف أجوافهولكن صوت أنفاس،وال احلمحمة ليس بالصهيلِ

ضاحبةً:،فاملعىنالثعلبِ هو صوت والعادياتواملراد،: أقسم ا خيلُ الغزاةها لشرف اُهللا.  
___________________  

 .٣٠/٢١٥:املعاين،روح ٨/٤٩٩:،تفسري البحر احمليط١٠/٢٦٨:تفسري الثعليب،٥٠١:املُفْردات: انظر  .١
النهايـة يف غريـب احلـديث    ،٣/٤٢١:،الفائق١/٢٤٨:،احملكم واحمليط األعظم٢/٤٣٩:غريب احلديث البن قتيبة .٢

 ].ضبح:[، اللسان،التاج٧/٥٩:،احليوان٣/١٤٣:،األمايل يف لغة العرب٣/٧١:واألثر
 .٦٠٨:اللُّغةمقاييس : البيت بال نسبة يف .٣
 ].ضبح:[،اللسان، التاج١/٢٨٠:اللُّغة،مجهرة ٣/١٣٧:احملكم واحمليط األعظم:يكون الضبح لغري الثعلب واخليل،انظر .٤
،زاد ٢٠/١٥٤:،تفسري القرطيب٢/٤٦٥:، غريب احلديث للحريب٤/١٢٩:تهذيب اللُّغة:انظر،و٣/٢٨٤:معاين القرآن .٥

 .٥/٤٨٢:،فتح القدير٩/٢٠٨:املسري
،تفسـري  ٣٠/٢١٥:،روح املعاين٤/٧٩٣:الكشاف:،ويف]ضبح:[،اللسان،التاج٢٠/١٥٤:تفسري القرطيب:البيت له يف .٦

 )اخليل تكدح.(٨/٥٠٠:البحر احمليط
 .١٠/٢٦٨:،تفسري الثعليب٢٠/١٥٤:تفسري القرطيب:البيت بال نسبة يف .٧
  .١/٤٨:ان يف أقسام القرآنالتبي .٨
  ض ن ك   
  ضنكالَىعت هلقَو يف:                      

                                                                                    ١٢٤/طه                                
         ةيف اللُّغ والشدةُ:أصلُ الضنك ضـنكاً وضـناكةً      :يقال)١(،الضيق الشـيُء يضـنك كـنض

ضاقومنزلٌ ضنك،،ضنك أي،وعيش: ةقال أهلُ اللُّغ،٢(ضيق":(الضنك:  من كلِّ شيٍء الـذكر الضيق
  ]الكامل:[شداد بنِ عنترةَ ومنه في الشعرِ قَولُ،"واألنثى فيه سواٌء

  

لْحوا  قُإنْ يمستلحوإنْ ي أنزل        وا أَكْرر كنا بضلْفَود وإن يد٣(أَش(  
  ]الكامل:[-أيضاً - هوقولُ

  )٤(لِمثلى إذا نزلُوا بضنك املنز                   إن املنيةَ  لو تمثل مثِّلَت  
  

معيشةً ذات ضنك ، والفعلُ منه ضنك : ، كأنه قال  به فصو مصدر،وضنكاً يف اآلية أراد بضيقِ املنزلِ
 ، مككرواملؤنثُ يستوي فيه املذكر واملفرد نَ ، قال واجلمعوربه املُفَس اداملُر يوهـذا  )٥(،عيشاً ضيقاً:ف

 أو يف القربِيف الدنيا  إما أن يكونَالضيق أو يف كلِّ أو يف الدينِ أو يف اآلخرة ذلك    املفسـرين وأكثـر ،



 ٢٣١

ةً ، طيب حياةًيف الدنيا  يعيش املسلم بسببِ اإلعراضِ عن ذكرِ اِهللا ؛ بينما) ٦(على أن املراد به يف الدنيا ، 

   :تعاىلكما قال              ]٩٧/النحل.[  
___________________  

  :،مقـاييس اللُّغـة  ٥١٢:،املُفْردات]ضنك:[العني،القاموس احمليط،اللسان،خمتار الصحاح،املعجم الوسيط،التاج:انظر .١
،رسـالة يف أصـول   ٤٨٠/ ١:،الزاهر البن األنباري٤٣٨/ ٧:،خزانة األدب٦٩٩/ ٦:،احملكم واحمليط األعظم٦٠٤

،التفسـري  ٢٢٦/ ١٦:،تفسري الطَّبـرِي ٩٣/ ١:،حترير ألفاظ التنبيه٣٦٧ /١:اإلتقان يف علوم القرآن،١٨:الكلمات
 .٢٤٣:،أمثال القرآن٣٨٧/ ٢:،عمدة احلفاظ٤١٦/ ٢:،تفسري السمرقندي٢٠/ ٣:تفسري الصنعاين،٢٢/١١٢:الكبري

 ].ضنك:[،اللسان،التاج٦/٦٩٩:احملكم واحمليط األعظم:انظر .٢
،تفسـري  ٥٨٥/ ١:،احلماسة املغربية٣٢٦/ ١:ح يف علوم البالغة،اإليضا٢٤٨/ ٨:،األغاين١٣٣/ ١:البيت يف ديوانه .٣

 .١٢٦/ ٤:،أضواء البيان٢٢٥/ ١٦:، تفسري الطَّبرِِي٢٥٨/ ١١:القرطيب
، البيـان  ٤٨٠/ ١:،الزاهر البن األنباري٧٤/ ٢:،األمايل يف لغة العرب٢٤٨/ ٨:،األغاين١٣٤/ ١:البيت يف ديوانه .٤

، تفسـري  ٣٩١/ ٣:،فتح القـدير ٢٦٥/ ٦:،تفسري البحر احمليط٥٨٧/ ١:م،االسة وجواهر العل٤٧٨/ ١:والتبيني
 . ١٢٦/ ٤:، أضواء البيان٢٥٨/ ١١:القرطيب

، تفسري ٣٩١/ ٣:،فتح القدير٢٥٨/ ١١:، تفسري القرطيب٢٠/ ٣:،التسهيل لعوم التنزيل٦٠٩/ ٥:الدر املنثور:انظر  .٥
، ٣٣٠/ ٥:،زاد املسـري ٢٧٦/ ١٦:،روح املعاين٤٠٥/ ١:جماهد،تفسري ٥١٥/ ١:،تفِْسير السعدي٤١٨/ ١:اجلاللني

 .١٢٦/ ٤:أضواء البيان
 ١١/ ٢٢:التفسري الكبري:انظر .٦

 ض ي ر    
 ضري   الَىعت هلقَو يف:                    

                                                                                        ٥٠/الشعراء                                                                                                                    
    
 والـراءُ  واليـاءُ  الضاد):"٢(فارسٍ قال ابن.املنفعة هي ضد الَّتي)١(،  املضرةُ : يف الضريِ األصلُ         

عن  ي،ويف احلديثنِرضال ي:،أيال يضريين ذلك وال ينفعين:يقال،"واملضرة ،وهو من الضريِواحدةٌ كلمةٌ
 يف رؤيـة  ونَارضوهل تشمسِ بالظهرية صحواً ليس معها سحاب ، ال يف رؤية هل تضارونَ:"  النيبِ
تبارك  -اهللا  يف رؤية ونَارضما ت:قالال يا رسولَ اِهللا ، :سحاب؟ قالوارِ ليلةَ البدرِ صحواً ليس فيها القم

  ]الطَّوِيل:[في الشعرِ قَول الشاعرِومنه )٣(،"مهاأحد يف رؤية ونَارضإال كما ت القيامة يوم -وتعاىل 
  

  )٤(تها ال يضريهامطبعةٌ  من يأْ           فقيلَ حتَملْ فوق طَوقك إنها  
  



 ٢٣٢

    وضهنا-ري-مصدر ضار يضينَ،وروراملُفَس اداملُر يف ما قاله أهـلُ  على حنوِ به يف اآلية  ـةال :أي،اللُّغ
حرج وال يضرنا ذلك وال نب٥(،ي بهال(وكان هذا رد على فرعونَ السحرة أنْ عندما أقسم يقطع هم أيدي
ـ لنا فيه ن بلْ يف ذلك ريضال :أي):"٦( ودعقال أبو الس.هو رد فيه عدم اكتراث بتهديدهم،وهوأرجلَ  عفْ
عظيم ملا يحلُص لنا يف الصرِب أو ال من تكفريِ اخلطايا والثوابِ العظـيمِ،  -تعاىل  - اِهللا عليه لوجه ضـري 

والقتـل   املـوت  من أسبابِ ا بسببٍنإىل رب ا من االنقالبِلن نه ال بدّعلينا فيما تتوعدنا به من القتلِ؛أل
  ."أهوا وأرجاها

_____________  
  

 ].ضري:[،العني ٥١٣: املُفْردات:انظر .١
 .٦٠٦:اللُّغةمقاييس  .٢
 .٢/٤٣٧:،اجلمع بني الصحيحني) باب إثبات رؤية املؤمنني يف اآلخرة رم سبحانه وتعاىل(١/١٦٣:صحيح مسلم .٣
 ،١/٤٩٩:احملرر الـوجيز  ، ٦/٢٨٩:األغاين ، ١/٥٥٧:احملكم واحمليط األعظم:أليب ذؤيب اهلذيل يفالبيت منسوب  .٤

 ]. ضري:[،اللسان،التاج٤٩:،رسالة املالئكة ٢/٢٨٦:تفسري القرطيب
زاد ،٣/٣١٩:الكشـاف ،٧/١٦:تفسـري البحـر احملـيط   ،٤/٤٦:تفسري السـمعاين ،١٣/٩٩:تفسري القرطيب:انظر .٥

 .١٥/١٣٥:روح املعاين،٣/٢٧٥:تفسري ابن زمنني،١/٤٨٣:لنيتفسري اجلال،٦/١٢٤:املسري
  .٦/٢٤٣:تفسري أَبِي السعود .٦

  
   ظ ع ن   

  ظعن ـالَىعت هلقَو يف:                        

                             ٨٠/النحل                                                                                                                              

  
 والعـني  الظاُء:")٢(فارسٍ قال ابن)١.(ملوضعٍ من موضعٍ الُحترواال فرالس:اللُّغةيف  الظعنِ أصلُ         

ناً وظَعناً إذا رحـلَ  عظَ نعظْي نعظَ: يقال،"إىل مكان من مكان على الشخوصِ يدلُّ صحيح أصلٌ والنونُ
فـي  ،ومنه أقام وفريق لَحر منا فريق:أي)٣(،"اممنا ظَعن ومنا أَقَ:"ربِ قولُهمالع كالمِ وشخص،ومنه يف
  ]الكامل[:شداد بنِ عنترةَ قولُ الشعرِ بِهذَا املَعنى

  

 نيظَعالَّذ  أتوقَّع من فراقَه                 األبقع رابنِهِم الغي٤(وجرى بِب(  
  



 ٢٣٣

 ،ترحلُ معه حيـثُ رحـلَ  :زوجِها حيثُ ظَعن،أيع م ؛ألا تظعنظعينةٌ:رحلَ،كذلك يقال للمرأة:أي
 ،مث اقتصـر األضعانُ ،واجلمعأو مل يكن ا نساٌء كانَ ،سواٌءالظعينةَ مي اهلودجس باهلودجِ وألا تكونُ

اسم الظعينة للمرأة باهلودجِ مىت كانتوكانت على ج،لٍمفإن مل جيتمع، هلا هذان هلـا   مل يقـلْ  األمران
                                                                      :الـذبياين  النابغـة  ومنـه قـولُ  )٦(،به اهلـودج  يشد الَّذي احلبلُ:الظعانُومن هذا األصلِ )٥(ظعينة،

  ]الوافر[
  

           تأثَر يمث الغ تعزكما                   عنه ن حاد بعن األز ٧(الظِّعان(  
____________  

،تفسـري  ٧٤/ ٢٠:التفسري الكبري.٣/ ٣:،عمدة احلفاظ]ظعن:[،اللسان،الصحاح،خمتار الصحاح٥٣٥:املُفْردات:انظر .١
 .٣١٩:،نصوص حمققة يف علوم القرآن الكرمي١٦٣/ ١٠:،تفسري القرطيب٥٠٢/ ٥:البحر احمليط

 .٦٤٠:اللُّغةمقاييس  .٢
/ ٣، ٤٨٢/ ١:،تفسري البحـر احملـيط  ١٨٩/ ١٠:،خزانة األدب٦٧٠/ ١:ين اللبيب،مغ١٥٦/ ٣:مهع اهلوامع:أنظر .٣

٤/٤١٣/ ٢٧٣. 
 .٤٤٢/ ٣:،احليوان١٨٤/ ٣:،فتح القدير١٥٣/ ١٠:،تفسري القرطيب]بني:[، اللسان،التاج١١٥/ ١:البيت يف ديوانه .٤
مسـط النجـوم    ،١٢/٣٠٧:فتح البـاري  ،٢/٦٧:احملكم واحمليط األعظم ،١/٣٣٣:غريب احلديث للخطايب :انظر .٥

 ].ظعن:[،اللسان،التاج٢/٢٧٤:العوايل
 .١٣٤:معجم الفرائد ].ظعن:[اللسان،التاج :انظر .٦
  .على أجفانه وبر،فهو يذعر من كل شيء الَّذيالبعري :واألزب،]ظعن:[،اللسان،التاج١/٩٤:البيت يف ديوانه .٧

  
 ، الظعـائن  إذا كان حيملُ ظعونٌ بعري : يقالُ ، عليه يظعن الَّذي واجلملُ ، بالظعان املشدود : والظعونُ

  ]الطَّوِيل:[بن أيب سلْمى زهري قالَ
  

  )١(تحملْن بالعلْياِء من فوقِ جرثُمِ      من ظعائنٍ       ىتبصر خليلي هل تر
  
  ]الكامل:[اآلخر وقالَ 
  

)٢(يوناع راقهنأبكني عند ف                       ةٌقَويس زمٍح يوم الظعائن إنَّ  
  



 ٢٣٤

والظعن يف اآلية مصدر على وزن فعل،واملراد به عند أي ما قاله أهلُ على حنوِ املفسرين، ةيف حـالِ  :اللُّغ
ا هلكم يف اسـتيطانِ  دصال قَ الَّتي واملنازلِ يف السفرِ:أي):"٤(عديجاَء عند الس) ٣(سفَرِكُم وإقامتكم ، 

  ."رِطَكم من املَمتاع يِقَوت والربد واملطرِ ريكم من احلَقتفَ
  
  
  
  
  
  
  

________________  
 
،معجـم  ٢/٣٥٣:،احملكـم واحملـيط األعظـم   ١/٩٠:،مجهـرة أشـعار العـرب   ١/١:البيت من معلقته يف ديوانه .١

 .١٦٤:،كتاب األضداد البن األنباري٢/١١٩:البلدان
،وبـال نسـبة   ٢/١٤٧:،ديوان احلماسـة ٣/٨١:العرب األمايل يف لغة:يف لمعلوط بن بدل السعديالبيت منسوب ل .٢

 .١٦٤:األضداد البن األنباري:يف
تفسـري   ،١/٣٥٧:تفسـري اجلاللـني   ،٣/٧٩:تفسـري البغـوي  ،١/٢٢٨:تنوير املقباس من تفسري ابن عباس :انظر .٣

 .٣/١٩٢:السمعاين
٤. يدعالس رفِْسي١/٤٤٦:ت.  
  غ ب ن      
  التغابنَالعت هلقَو يىف:                          

                                                                                     ٩/التغابن                                        
         

 الغبن ةالن:يف اللُّغ١(،قص(ُغَ:يقالبفالنٌ ن ثوبإذا ثَ هى طرفَنأيه،:هوأنقَص كفَّه، فـارسٍ  قال ابـن)٢(:  
"تدلُّ كلمةٌ والنونُ والباُء الغني ف"واهتضامٍ على ضعف،بالتسكنيِ الغنب: غَ :يقال)٣(،يف البيعِالنقصبنه - 

غَبنه يغبنه غَبناً إذا أخذَ الشيَء منه بدون قيمتـه ،  :لُيقا،يف الثمنِ هصقَون هعدخ:أي–أو الشراِء يف البيعِ
وهو بالتحريك:النقص ٤(،يِأْيف الر(ُيقال:،هرأي أيغَبِن:قَصون فعضقال الراغب،)٥":( سخبأن ت نبالغ

،وإن كان يف بن فالنٌغ:،فإن كان ذلك يف مالٍ يقالصاحبك يف معاملة بينك وبينه بضربٍ من اإلخفاِء
  ]املنسرح:[الشاعرِ ،من األولِ قَولُ"غبِن:رأيٍ يقالُ



 ٢٣٥

  

  )٦(غَبن جِوارهم أناس الدار ويف               أراك ال الدار يف أَجول                
  

  ]املُتقَارِب:[لشاعرِ،ومن الثاين قَولُ اجوارهم نقْص:أي
  

ـَآالئ ابعتت غَبِنتم   )٧(بالنس وقُرب اجلوارِ وحسن                    ناـِ
  

املبايعـة  و وهو عند أهلِ التفسريِ النقص يف املعاملـة  نِبمن الغ لٌهو تفاع نوالتغابضعفْتم ونِسيتم،:أي 
احلظِّ)"٩:(وعند األلوسي)٨(،واملقامسة هو فوت".  

_____________  
،مقدمة فتح ٢٣٨/ ٣:،ذيب األمساء٤١٦/ ١:،التبيان يف تفسري غريب القرآن]غنب:[لصحاحالصحاح،خمتار ا:انظر .١

 .٢٧٤/ ٦:،فيض القدير١٦١/ ١:الباري
 .٨٤١:اللُّغةمقاييس  .٢
 .١/٣٠٧:شرح سنن ابن ماجه ،٢٣/٣١:عمدة القاري :انظر .٣
 .٢٣/٣١:عمدة القاري:انظر .٤
 .٦٠٢:املُفْردات .٥
 .٣/٩:،األمايل يف لغة العرب٨/١٤٠:غةتهذيب اللُّ:البيت بال عزو يف .٦
 .٥/٥٤٢:،احملكم واحمليط األعظم٨/١٤١:تهذيب اللُّغة:البيت بال عزو يف .٧
 .١/٤١٦:التبيان يف تفسري غريب القرآن :،وانظر١٥٥/ ١:غريب القرآن .٨
 .١٢٤/ ٢٨:روح املعاين .٩

  
واملراد يالق به يومامةأهلِ مي بذلك ألنَّ،س بِن اجلنةغالنارِ ون فيه أهلَي إليه أهلُ مبا يصري من النعـيمِ  اجلنة 
ورمبا يغنب من ارتفعت منزلته يف اجلنة )٢(،وجماهد قاله قتادةُ)١(،اجلحيمِ من عذابِ النارِ ى فيه أهلُويلقَ

  .من كانَ دونه منزلةً 
  

ليومِ قيلَ : )٣( هموقال بعض القيامة يوم لظهورِ ؛ِ نالتغاب الغنِب املشارِ يف املبايعة إليها بقولتعاىل- ه- :  

                      ]٢٠٧/البقرة[إليها  واملشار

ـ  بقولتعـاىل  -ه- :                          



 ٢٣٦

     ]و"].١١١/التوبةالبصري لَ احلسنئرمحـه اهللا  -قد س-         

  )٤( ."  اإلميان على الكفر همختيارِاب همعقولَ واصستنقَا أي : ارِالن أهلَ ةاجلن أهلُ نبغَ : فقالَ
  

  غ ز ل   

  غزهلاالَىعت هلقَو يف:                                 

                                                                                             ٩٢/النحل                                                                             
  

       ةاللُّغ يلُ فزالغ:،رِهأَو غَي انالكَت لقُطْنِ أَولُ لقَالُ)٥(الفَتلَـاً،أي  :يـزِلُ غَزغت فوأَةُ الصاملَر لَتغَز :
،تجسنو لَتفَتذَكَولاغْ كتلَزته وهي تبِ لُزِغاملغ٦(،لِز(لٌ كَرةٌ غُزونِسو  ـيف ةدالِ املُفْرمعتنِ اسمكَّعٍ،و

  ]الرجز:[الشاعرِ الشعرِ قَولُ
  

            هبِ كأنحصحلِ الصجاَألن ان                 خس بِقُطْن املِأَيي غُز٧(اد(  
_______________  

 ].غنب:[،اللسان،التاج٥/٥٤٣:احملكم واحمليط األعظم :انظر .١
 .٣٧٦/ ٤:تفسري ابن كثري:انظر .٢
 .١٥٢، ١٥١/ ٣:،عمدة احلفاظ١٢٤/ ٢٨:،روح املعاين٦٠٢:املُفْردات:انظر .٣
 ].غنب:[،اللسان،التاج٨/١٤١:تهذيب اللُّغة:انظر .٤
 .٤٤٧/ ١:،أدب الكاتب]غزل:[، خمتار الصحاح ]غزل[،]صحف:[اللسان،:انظر .٥
 ].غزل:[،اللسان٨/٧٦:تهذيب اللُّغة :انظر .٦
/ ٢:،عمـدة القـاري  ٣٨١/ ١:،إصالح املنطق٢٦٩/ ١:،اخلصائص٤٥٠/ ٧:خزانة األدب:البيت جلندب بن املثىن .٧

  ].يدي[،]هجل[،]غزل:[التاج:،اللسان٤٤٤/ ٥:،احملكم واحمليط األعظم٢٢٧
  

صطناعية مع بعضـها لتشـكلِ   حرفَةٌ قَديمةٌ قدم النِسيجِ ، يتم فيها فَتلُ األلياف الطبيعية أو اال:"والغزلُ
  . -بكسرِ امليمِ  -واسم ما تغزلُ به املغزلُ ) ١(،"خيطاً ، أو حبالً 

  

        ، ةعلى حنوِ ما قاله أهلُ اللُّغ بالغزلِ يف اآلية اداملُر ينَ فوراملرأةُ:أيواملُفَس لٌ مبعىن ما تغزلُهفهو فَع،
، مـن  مثالٌ ضربه اُهللا ملن ينقض عهده بعد توكيده وتوثيقه بااللتزامِ واإلميانمفعولٌ أي مغزولُها،واآليةُ 

نيِ حيثُ إنَّ فيه إبراماُ ونقضاً معنوينييسكما أنَّ يف الغزلِ املنقوضِ إبراماً ونقضاً ح،.  
  



 ٢٣٧

،  النـهارِ  يف أولِ الصـوف  تغزلُ كانت عجوزاً يف مكةَ أنَّ اآلية  املُفَسرونَ يف تفسريِ ذكروقد         
 مرةً والنقضِ إىل الغزلِ عادت مث ، هها وأفسدتغزلَ نقضت النهارِ ها آخرغزل على إمتامِ تكَشوحىت إذا أَ

وهكذا كانَ ىأخر ، أْدب٢. ( ها أبداًها وشأن(  
  

 سـيئة  بأعمالٍ هم الصاحلةأعمال من إفساد املؤمننييحذِّر  هذه اآلية يف -سبحانه وتعاىل  -واُهللا         
تنقضهذْا وتهبركَ بتاه.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

____________________  
 

 :،انظر الرابط التايل] ويكيبيديا[املوسوعة احلرة .١
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%84_(%D8%AD%D8%B1%D9

%81%D8%A9) 
،تغليـق  ١٩/١٧:،عمـدة القـاري  ٥/٥١٤:،تفسري البحر احمليط٥/١٦٢:الدر املنثور،٢/٥٨٥:تفسري ابن كثري:انظر .٢

 .٢/١٦١:التسهيل لعلوم التنزيل.٤/٢٣٧:التعليق

  
   غ ص ب                                                                                          
  غصباالَىعت هلقَو يف:                    

                                                                          ٧٩/الكهف                                                                                          
  

          يف  الغصبةكانَ ماالً-وعدواناً ظلماًعليه  واالستيالِء الشيِء خذُأ:اللُّغ أو غري١(،جمـاهرةً  –ه (
، اختالساً كانَ ستيالًءا أخذَ وإن،كان حماربةً مكابرةً وإن أخذَه،سرقَ كانَ همثل زِرح من سراً هفإن أخذَ



 ٢٣٨

 ،فهو غاصـب غصـباً -الصاد بكسرِ-هبصغ،يهبصغَ:،يقالُخيانةً عليه كانَ له مؤمتناً ممن كانَ وإن أخذَ
ومغصوب .  

  

        أَ:-أيضاً– والغصبسواء كان ماالً التغلبِ على سبيلِ من الغريِ الشيِء ذُخ وهو يف الشرعِمالٍ أو غري،: 
"بصالْغ ش  ـكالالْم دزِيلُ يلٍ يعرِ بِفهبِيلِ الْجلَى سع مرتحالْمو مقَوتالْم طُهبضو دالِ أَحذُ ما أَخعقَّـةَ   رحالْم

  )٢( ".حقيقَةً  أَو حكْما أَو يقْصرها ويثْبِت يده الْمبطَلَةَ  بِدون إذْنِه أَو إذْن الشرعِ 
  

 ما قاله أهـلُ  على حنوِ به يف اآلية في املُراد قال املُفَسرونَ) ٣(يف اآلية مصدر مبني لنوعِ األخذ" غصباً"و
ةكلُّ:أي:،واملعىناللُّغ سفينة صحيحة ال عفيها،حيثُ يب كان امللك من عادتغَ هصالسفنِ ب الصاحلة  ،
حىت ال يأخذَهاها اخلفأعاب ضر  ، الغاصب مع موسى اخلضرِ قصةُو) ٤(امللك  يف شـأن  السـفينة 

  .   معروفةٌ
  

   غ ص ص                                                                                          
  غصةالَىعت هلقَو يف:                ١٣/املزمل                                                                                           

  

قـالَ  )٥.(الشّجا وهو ما يعترض يف احللقِ فيمنع الطعام والشراب والـنفس  -بالضمِ -:الغصةُ          
ا احلالغصةُ الشج):"٦(الراغب يغص ياةُ الَّت لق."  

____________________  
،حترير ألفـاظ  ٢٤١/ ٣:،ذيب األمساء]غصب:[،التاج،اللسانخمتار الصحاح ،الصحاح ،٦٢/ ٨:تهذيب اللُّغة:انظر -١

  .١٥٠/ ٥:، املبدع١٠٥/ ٢:،املغرب يف ترتيب املعرب٥٣٨/ ١: ،التعاريف٢٠٨/ ١:،التعريفات٢١٠/ ١:التنبيه
 .٤٤٠/:مدرر احلكام شرح جملة األحكا -٢
 .١٦/١٠:روح املعاين ،٥/٢٣٨:تفسري أَبِي السعود :انظر -٣
 .٣/٣٤٠:أضواء البيان،٥/١٧٩:زاد املسري،١٦/٢:تفسري الطَّبرِِي :انظر -٤
،حتفـة  ١٦٥، ١٦٤/ ٣:،عمـدة احلفـاظ  ]غصـص :[التاج،اللسان،،خمتار الصحاحالصحاح،٦٠٧:املُفْردات:انظر -٥

  .٢٦١/ ٧:األحوذي
  .٦٠٧:املُفْردات -٦

 والشجا، ،فَرق بعض العلماِء بينه وبني الشرقِ، يغص غَصا،فهو غَاص وغَصانُ -بفتحِ الغنيِ-غَص :ليقا
 ،،والشـجا بـالعظمِ  شرق فـالنٌ بريقه :،يقالُوالشرق يكونُ بالريقِ والشرابِ،الغص بالطعامِ):١(فقالَ

صوبالشرابِ يداوِى الغالبسيط:[،قالَ الشاعر[  
  

من ى غصاملاء بشرب داو هتغُص     فيكف من يصنع قد ٢( باملاء غُص(  
  



 ٢٣٩

 ىتؤي مث به قوثَي ملن برضي)٣(،"تصصغَ املاِء بغريِ لو:"ومنه يف املثلِ،وقد يستخدم كلٌّ مكانَ اآلخرِ 
من الواثق قبللُ هذا ومن،هرِ قَوعالش يبنِ عدي ف بنِ املنذرِ زيد ي للنعمانالرمل:[العباد               [  

  

  )٤(اعتصارِى باملاء كالغصان كُنت            شرِق حلْقي املاِء بغريِ لو
  

بالغ اداملُر ينَ فورواملُفَسةعلى حنوِ ما قاله أهلُ اللُّغ يف اآلية عباسٍص يف احللـقِ :"،قال ابن فـال   ينشب
٥(،"يدخلُ وال خيرج( هإليه سبحانه وتعاىل بقول ي أشارالَّذ وقد يكونُ الضريع :         

      )٦/الغاشية(كما قالَ تعاىل،أوالغسلني،:                

                   )أوالزقوم كمـا   )٣٧، ٣٦، ٣٥/احلاقة

    :قال تعاىل            ].٤٤، ٤٣/الدخان[  
  
  
  
  

_________________  
  

 ].  غصص:[التاج:انظر .١
 .٤/٢٣٦:صة األثر،خال١/٣٢٠:معاهدة التنصيص:البيت بال نسبة يف .٢
 .٢/١٨٦:، جممع األمثال٢/١٧٩:مجهرة األمثال .٣
،فصل املقال شـرح  ٢/١٠١:،يتيمة الدهر٢/٢٠٣:،مجهرة األمثال٢/٤٠٨:البيت يف املستقصي يف أمثال العرب .٤

 ).صدري شرق(٦٩:من بالغة القرآن.٢/١٨٦:،جممع األمثال١/٢٦٥:كتاب األمثال
/ ٧:،حتفة األحوذي٤٧/ ١٩:،تفسري القرطيب٤٠٧/ ٥:البيضاوي تفسري:وانظر.٤٣٨/ ٤:تفسري ابن كثري:انظر .٥

 .٣٠/ ١:،روضة احملبني٣٥٠/ ١٠:،مرقاة املفاتيح٢٦١
  
  
  
 
   غ و ل                                                                                          
  غولالَىعت هلقَو يف:               ٤٧/الصافات                                                                                          

  



 ٢٤٠

 والـواو  الغني):"٢(فارسٍ ابن قالَ)١.(،وأصلُه اهلالك بأي شيٍءى والضريِيف األذَ عامّ اسم:الغولُ        
يدلُّ والالم على خوأَ لٍتخمن حيثُ ذ ال يغالَ:يقالُ،"يرِدغَ هأهلكَ:أي،الًووالغائلُ والغولُ،ه ومنه ،املهلك

الً؛الصدا ميسغَو ألنهع يؤإىل يد غول"-أيضاً-والسعالةُ،اهلالك"ا؛ستغتالُ ميت بذلك أل  لـكو. 
: الِ املفردة في الشعرِ قَولُ امـرئِ  القـيسِ  ومن استعم،هيهلكُ:أي)٣(،"الغضب غولُ احللمِ:"ويف املثلِ

  ]الكامل[
رسٍأكَ ب رِشبغَ الَ تلٌو فياه      ٤(سقيت الندمي منها مزاجاو(  

  

 ،العـربِ  وهي مـن أوهـامِ  "الغولِ"من كلمة ذَخ،قد أُوهو املصدر"غولُ"ـال فيها،ولعلَّ ال هالك:أي
  : التاليةُ ها األقوالُأشهر ، أقوالٍ عدةَ يف اآلية" غولِ"ـبـال في املُرادوللمفسرين 

  

  )٦( . قتادة عن هومثلُ) ٥(،  عباسٍ عن ابنِ أيب طلحةَ رواه ابن ، ليس فيها صداع : األولُ
  

  )٨. ( جماهد وبه قالَ )٧(،  عباسٍ عن ابنِ رواه العويفُّ ، بطنٍ ليس فيها وجع :والثاين
__________  

/ ٢٦:،التفسـري الكـبري  ١٧١/ ٣:،التسهيل لعلوم التنزيل]غول:[، العني،اللسان،القاموس احمليط٦١٩:فْرداتاملُ:انظر .١
 .٣٣/ ٢:،الروض األنف٤٥/ ٤:،الكشاف١٢٠

 .٨١٧:اللُّغةمقاييس  .٢
/ ٣:،األمـايل يف لغـة العـرب   ٢٦٩/ ٨:،خزانة األدب٣٣٧/ ١:،املستقصي يف أمثال العرب٦١/ ٢:جممع األمثال .٣

 .٣٣٦/ ٧:،تفسري البحر احمليط٤٥/ ٤:،الكشاف]غول[،]صرع:[،اللسان،التاج١٢٤،٢٧٢/ ١:نطق،إصالح امل٨
،روح ٣٥٢/ ١:،اإلتقان يف علوم القـرآن ٨٨/ ٧:الدر املنثور:البيت منسوب المرئ القيس وليس يف ديوانه،وهو يف .٤

 .٨٨/ ٢٣:املعاين
،معـاين  ٥٦/ ٧:،زاد املسـري ٨٨/ ٢٣:ح املعاين،رو٣٢١١/ ١٠:،تفسري ابن أيب حامت٤٧٢/ ٤:احملرر الوجيز:انظر .٥

 .١٤٨/ ١٥:،عمدة القاري٦٧٣/ ١:،كتاب الكليات٣٤٤/ ٧:،تفسري البحر احمليط٢٤/ ٦:القرآن
 .١٤٨/ ١٥:،عمدة القاري٣٤٤/ ٧:، تفسري البحر احمليط٢٤/ ٦:، معاين القرآن٤٧٢/ ٤:احملرر الوجيز:انظر .٦
 .٥٤/ ٢٣:رِِيالطَّب، تفسري ٨٨/ ٧:الدر املنثور:انظر .٧
، ٧٩/ ١٥:،تفسري القـرطيب ٥٤/ ٢٣:الطَّبرِي، تفسري ٨٨/ ٧:الدر املنثور، ٣٢١١/ ١٠:تفسري ابن أيب حامت: انظر .٨

 ،٢٤/ ٦:معاين القرآن

  
   )١(.  جبريٍ بن قاله سعيد ، وال مكروه ليس فيها أذى : ثالثُوال

  

  )٢(.  السديقاله  ، همعقولَ ال تغتالُ : رابعوال
  



 ٢٤١

  )٣( . جريرٍ ابنِ اجلوزي عن حكاه ابن ، مثْليس فيها إِ : امسواخل
  

 أنـواعِ  مـن  نوع قط فيها ليس:"ملعىنوا ، هذه األشياِء مجيع عنها يعم الغولِ نفي أن يكونَ الصوابو
ـ  ، - اًأيض - يسكرونَ هم وال عربدة أو مخارٍ أو صداعٍ من اخلمرِ شربِ يف تكونُ الَّتي داالفس وخصه 

 ال ا؛ألالدنيا مخورِ على ةاجلن مخرِ فضيلُت واملقصود )٤(" .  اخلمرِ شربِ يف املفاسد أعظم ألنه بالذكرِ
  .العقولَ تغتالُ

  

 تعاىل – مفقد قد ، قصرٍ فيها أسلوب الَّتيتلك  القرآنية اجلملِ صياغة من روائعِ" هذه اآليةُ وتعد، هذا 
يف  وليفيـد  ، اجلنـة  على مخورِ – العقولَ يغتالُ الَّذي -الغولِ وجود عدمِ قصر ليفيد وارور ارّاجل  -

الوقت ذاته الدنيا فيها الغولُ أن مخور واإلسكار ونالحظُ ، العقولِ وختريب أنه يف مجلة  واحـدة  نفـى 
وقَوإثبات،ّرمن احلقائقِ عدداً روش،ّرع وهوىد،على ثالث ما كانت اجلملةُ لتزيد ٥".(فقط كلمات(  

  
  
  

__________  
  

 .٥٤/ ٢٣:الطَّبرِِي،تفسري ٥٦/ ٧:زاد املسري: انظر .١
 .٥٤/ ٢٣:الطَّبرِِي،،تفسري ٧٩/ ١٥:، تفسري القرطيب٥٦/ ٧:زاد املسري: انظر .٢
عالمة عصره يف التـاريخ  :د اجلوزيهو  أبو الفرج القرشي البغدادي،عبد الرمحن بن علي بن حمم.٥٦/ ٧:زاد املسري .٣

من حماهلا،له حنو ثالمثائة مصنف،مولده ووفاتـه ببغـداد سـنة    "مشرعة اجلوز"واحلديث،كثري التصانيف،نسبته إىل 
 ]١٥٥:موسوعة األمساء واألعالم.[ هـ٥٩٧

 .٢٦/١٢٠:التفسري الكبري .٤
 .١٩٥، ١٩٤:عبري الفين يف القرآن الكرميالت .٥

  
  

  
 ف س ر    
 تفسريا     ـالَىعت ـهلقَو ـيف:                                           

                                                                                              ٣٣/الفرقان          
 



 ٢٤٢

الفاُء والسـني والـراء   ):"٢(قالَ ابن فارسٍ)١.(الكشف واإليضاح والبيانُ:الفسرِ يف اللُّغة أصلُ         
هشيٍء وتوضيح يقالُ"ُكلمةٌ واحدةٌ تدلُّ على بيان،:إذا بانَ ووضح الصبح فَرأَس هـرالشيَء وفس روفَس، :

هوأوضح هالصحاحِ.أبان ٣(قالَ صاحب":(ربالكسـرِ فسـراً   نُالبيا:الفَس هالشيَء أَفْسـر تروقد فَس، ،
مثلُه والتفسريهيل:عن كذا،أي ،واستفسرت هأن يفسر هسألت"اللسان ٤(،وقال صاحب":(رالبيـانُ :الفَس ،

، رِسمن الفَ)لٌتفعي:(،والتفسري"،والتفسري مثلُهأبانه:،ويفسره بالضمِ فسراً وفَسرهفَسر الشيَء يفِسره بالكسرِ
  )٥. (،واستخراج أحكامه علم يفْهم به كتاب اِهللا وبيان معانِيه: وهو يف االصطالحِ 

  

والتأويلِ بني التفسريِ يف  الفرقِ العلماُء واختلف كثرياً اختالفاً  الكرميِ يف القرآن لَ، مخصأن  ه  هـو   التفسـري
   :تعاىل كقوله لِكشاملُ عن اللفظ كشفال    ]أي]٢/البقرة:ال شوالتأويلُ،ك الرجوع عـن   باللفظ

؛لـذلك  الظاهر يهيقتض الَّذياملعىن  غريِ على معىن الكالمِ لُمهو ح أوللفظُ،ا به ذلك يستقيم إىل معىن هظاهرِ
بـني   يف الفـرقِ  نفيس األصفهاين كالم اغب،وللر)٦(،لُوؤواملُ الظاهر:فيقال بينه وبني الظاهرِ العلماُء يقابلُ

يف  والتأويـلُ  ، يف األلفـاظ  التفسري لُمعتسما ي ،وأكثرمن التأويلِ أعم التفسري:"قال ،حيثُوالتأويلِ التفسريِ
 والتفسـري  ، هاريِفيها ويف غ لُعمستي ،والتفسرياإلهلية يف الكتبِ أكثر لُعمستي الرؤيا،والتأويلُ املعاين،كتأويلِ

أكثره  يستلُعم يف مفردات والتأويلُاأللفاظ، أكثره يست٧".(يف اجلملِ لُعم(  
  

ـ  إيضاحاً أحسن:أي:،واملعىناللُّغة ما قاله أهلُ على حنوِ يف اآلية بالتفسريِ في املُراد املُفَسرونَو  ،ائقِللحق
ذلك أن الكفوتفصيالً بياناً وأحسن،ار ونَطُخلُي ٨.(بالباطلِ احلق(  

______________  
 ١٢١/ ١:،تفسري البحر احمليط٥٥٧/ ١:،التعاريف]فسر[:اح،القاموس احمليط،خمتار الصحاحاللسان،التاج،الصح:انظر .١
 .٨٣٧:مقاييس اللُّغة  .٢
 .١٣:دراسات من التفسري املوضوعي:،وانظر]فسر:[الصحاح .٣
 ]فسر:[اللسان .٤
 .١٤:دراسات من التفسري املوضوعي:، وانظر٢/٤٦٢:آناإلتقان يف علوم القر .٥
 .٣٠/ ١٣:،تفسري القرطيب٢١٠/ ٤:،احملرر الوجيز٣٩٩/ ٥:أضواء البيان:انظر .٦
 .١/٣٣٤:كشف الظنون ،٢/١٤١:أجبد العلوم ،١/٢٦١:كتاب الكليات،٢/٤٦٠:اإلتقان يف علوم القرآن:انظر .٧
،فـتح  ٤٦٠/ ٢:،اإلتقان يف علـوم القـرآن  ٤/ ١:اد املسري،ز٤/ ١:،روح املعاين٧/ ١:التسهيل لعلوم التنزيل:انظر .٨

  .٢٣٠/ ٣:،عمدة احلفاظ٣٦٨/ ١٧:،جمموع الفتاوى٢٢٣/ ٨:،حتفة األحوذي١٥٥/ ٨:الباري
   ف ص م   
  انفصام   ـالَىعت ـهلقَو ـيف:                  

                                                     ٢٥٦/ البقرة                                                                           



 ٢٤٣

                                                                                         
          ةأصلُ الفصمِ يف اللُّغ:فَ:يقال)١(،القطعصمالشيَء تإذا قطعت،من غريِ ه بينونـ  فيه ة بعضمـن   ه
 أصلٌ وامليم والصاد الفاُء:")٢(فارسٍ ابنقالَ .األجزاِء متالؤ الَّذي يبني الكسر،وهو ،وضده القَصمبعضٍ

من غريِ شيٍء على انصداعِ يدلُّ صحيح بينونماً،"ةفَص مفْصي مأن ):"٣(،قالَ اخلليلُالفعلُ منه فَص مالفَص
الشيُء من غريِ أن يبني عدصنيمفانفَص هتمأي،وتقولُ فَص،:انصدعاالنقطاع واالنفصام، وإذا انصدعت،

مقيلَ فَص بالفاِء أن ينصد):"٤(،وقالَ أبو عبيد"ناحيةٌ من البيت مالفَصالشيُء من غريِ أن يبني يقـالُ ع، 
 هينبِعنه وإن ج فيفصم،:"،ويف احلديث"فصمت الشيَء أَفْصمه فَصماً إذا فعلت ذلك به فهو مفصوم:منه

ينقطع عنه،ومنه في الشعرِ قَولُ ذي الرمة يشبه الغـزالَ وهـو نـائم بِـدملُّجِ     :أي)٥(،"عرقاً دصّفَتيلَ
بسيط ال:[فضة[  

  
  

  )٦(يف ملْعبٍ من عذارى احلي مفْصوم        ه ـةٍ  نبـَلُج من فضــأَنه دمــك
  

 إذا نام هواحننائ مفصوماً لتثنيه جعلَه.  
______________  

شـرح  ،١/١٦٠:تنـوير احلوالـك  ،١٠/٧٩:حتفـة األحـوذي  ،١/٤١:عمدة القـاري ،١/٢١:فتح الباري:انظر .١
 .٢/١٤٧:شرح السيوطي لسنن النسائي،١/١٥٢:ذيب االمساء،٢/١٩:الزرقاين

 .٨٣٧:اللُّغةمقاييس  .٢
 ].فصم:[العني .٣
 .١٢/١٤٩:تهذيب اللُّغة:،وانظر١/٣٠٥:غريب احلديث البن سالم .٤
/ ١:،سنن النسـائي الكـربى  ٩٢/ ٤:،اجلمع بني الصحيحني)باب كيف كان بدء الوحي( ٤/ ١::صحيح البخاري .٥

، ١٩٨/ ١:،الطبقات الكربى٢٠٢/ ١:باب ما جاء يف القرآن:،موطأ مالك٥٩٧/ ٥:سنن الترمذي،٣٣٠/ ٦، ٣٢٤
النهاية يف غريـب  ،١٢٢/ ٣:،الفائق٣٥٤/ ٢:،املنتظم١٣/ ٤:،اجلواب الصحيح١٠٩/ ٤:األحاديث واآلثار ختريج

 .٩٩/ ١:،مقدمة ابن خلدون٤٥٢/ ٣:احلديث واألثر
، غريـب  ]فصم:[،اللسان، التاج١٤٩/ ١٢، ١٧٣/ ٦:تهذيب اللُّغة،٣٨٢/ ١:اللُّغة،مجهرة ٩٢/ ١:البيت يف ديوانه .٦

/ ٣:،تفسري القـرطيب ٣٤٤/ ١:،احملرر الوجيز٤٩٣/ ٢:،االستذكار١١٥/ ٢٢:،التمهيد٣٠٥/ ١:احلديث البن سالم
 .،يشبهه بسوار فضة٢٨٢

؛إمنا وال فرق)١(،ني االنقطاعِ واالنكسارِب-هنا-واختلف أهلُ اللُّغة وتبعهم املُفَسرونَ يف معىن االنفصامِ
فيما كان قاسياً كاخلشبِ-غالباً-يكونُ الكسر من األمورِ املعنوية فيما النَ كاحلبلِ أو يف غريِه والقطع،.  

  
واُهللا-والصواب أعلم-أن االنفصام به هنـا واالن االنكسارِ دونَ هو الصدع ؛قطاعِ ؛ ألنه أبلغُ فيما أريد 

  )٣.(هلا انقصام ى أن ال يكونَكان أحر هلا انفصام ذلك أنه إذا مل يكن)٢(اللُّغة، أهلُ ذلك أشار وإىل



 ٢٤٤

  

 ):٤(امليـداين  الرمحنِ عبد ى،قال الشيخالوثقَ به،بالعروة اُهللا رمأَ الَّذي لإلميان متثيلٌ يف هذه اآليةو       
إال  بأنه ال إلـه  باإلميان إمنا يكونُ ى اِهللاورض-عز وجل-ى اِهللاضإال بر ال يتحققان والسعادةَ إن النجاةَ"

مبا أَ هو،وباإلميانماُهللا ر باإلميان به،والكفر تعاىل– ِهللا ،وباإلسالمِبالطاغوت-. فمن يكفـر  بالطـاغوت 
باِهللا ويؤمن لنفِس فقد حققشرطَ ه النجاةومن ي،سلم وجهإىل اِهللا ه وهو حمسن لنفِس فقد حققشـرطَ  ه 

السعادة."  
  
   ق د ح                                                                                          
  قدحاالَىعت هلقَو يف:                             ٢/العاديات       

  

هـو  :وأقولُ)٦(،كالصّ:وقيل)٥(،االستخراج:يف اللُّغة-بفتحِ القاف وسكون الدالِ-أصلُ القَدحِ        
، قَدح يقْدح قَدحاً بالزند أو القداحِ أي ضربه ليورِي منـه النـار  :،يقالُالصّك الستخراجِ النارِ خاصةً

٧(،قال اخلليلُفاملُورِي هو القادح":(فعلُ القادحِ بالزن:القدحوالقداحةُ،د واملحةُقد:ما ترِوما تشعلُ :،أيى 
قال تعاىلبه النار،:            ]لُونَ:أي] ٧١/الواقعةعشى إذا  :،يقالُتفـأور حقَد

النار ا أخرجهومل خيرج إذا قدح لَدفأَص وقدح،. "  
_____________  

 ،١/٢٧٦:فتح القدير  ،٢٨٢/ ٢:،تفسري البحر احمليط]فصم:[احمليط،خمتار الصحاح الصحاح،القاموس:انظر .١
 ]فصم[اخلليل،وابن منظور،و ابن فارس،:منهم .٢
 .١٦٩:،الفروق اللغوية٢٣٤/ ٣:عمدة احلفاظ:انظر .٣
 .١٧٨:أمثال القرآن .٤
 . ٨/٤٩٩:تفسري البحر احمليط ،٢٠/١٥٦:تفسري القرطيب:انظر .٥
 .٨/٤٩٩:تفسري البحر احمليط :انظر .٦
  ]. قدح:[الصحاح،القاموس احمليط،خمتار الصحاح:،وانظر]قدح: [العني .٧

  

ى تـورِ أنَّ اخليلَ لشدة عدوِها :"واملُفَسرونَ في املُراد بالقدحِ يف اآلية على حنوِ ما قاله أهلُ اللُّغة،واملعىن
بسنابِ الناركها إذا وقعت نالز مثلُ على احلجارةد أنَّ ،أو إذا قدحاحلوافر ى باحلجرِترم العـدوِ  من شدة 

فتضرب ىفتورِ به حجراً آخر  النارإذا سارقالَ)١".(ليالً ت  عبـاسٍ  ابـن": يريـد  اخليـلِ  ضـرب 
  )٢".(اهحبوافرِ

  



 ٢٤٥

  : للمفسرين في قَوله تعالَى       " ٍمخسةُ أقوال:  

 
ا : ها أحدوهذا قولُ اجلمهورِتورِ اخليلُأ ترحبوافرِها إذا ج ى النار. تدإذا ع بالليلِ  اخليلُقال الزجاج

  .فأصابت حبوافرِها احلجارةَ انقدحت منها النريانُ 
  

  .روِي عن ابنِ عباسٍ . أا نريانُ ااهدين إذا أُوقدتُ  : والثاين
  

  .جماهد وزيد بن أسلم  قاله.  مكْر الرجالِ يف احلربِ : والثالثُ 
  

 والرابع : نريانُ احلجيجِ باملزدلفة . قاله القرظي.  
  

 ا الباطـلُ  : واخلامس وفضح ا الدالئلُ على احلق وأقيمت ا احلجج ا األلسنةُ إذا ظهرتقالَـه  . أ
  )٣" . (عكرمةُ 

  

        هو القولُ األولُ الذي عليه اجلمهور ٤(،والراجح(هتعاىل-بدليلِ قول- ذلك بعد :   

              ]هيف]٤، ٣:العاديات يالَّت تغعلى ري ودالع وهـي   ، الصباحِ عند
 اربالغ ريثت يالَّت.  

  
  

_______________  
التفسـري  ،٢٠٨، ٩/٢٠٧:زاد املسـري  ،٣/٣٩٠:فسـري الصـنعاين   ت ،٦٠٢، ٨/٦٠٠،٦٠١: الدر املنثور :انظر .١

التبيان يف تفسـري غريـب    ،١/٣٠٤:غريب القرآن  ،٥/٤٨٢:فتح القدير  ،٩/٦١:أضواء البيان  ،٣٢/٦٢:الكبري
  .١/٤٧٢:القرآن 

 ،٦/٢٧٠:،تفسري السمعاين٤/٤٣٦:،تفسري الثعاليب٣٢/٦٢:التفسري الكبري:انظر .٢
 .٩/٢٠٨:زاد املسري .٣
  .١٠/٢٧٠:،تفسري الثعليب٩/٢٠٨:زاد املسري ،٤/٥١٧:سري البغويتف:انظر .٤
   ك ب د                                                                                          
  كبدالَىعت هلقَو يف:               ٤/البلد                                                                                         

  



 ٢٤٦

 لٌّدي صحيح أصلٌ والدالُ والباُء الكاف):"٢( فارسٍ ابن قالَ)١.(الشدةُ واملشقةُ : بد يف اللُّغة الكَ        
يف شيٍء على شدة وقوة ، وأصلُ ، " وهي املشقةُ من ذلك الكبد ذلك هممن قول :  ه أكبِـدتده أي كَب

 ، دالكَب هابفَأَص ، هكَبِد يف كلِّ استعملَمث أصبت تبٍع فالنٌ ومنه ، ومشقة ابِكَيد معيشته ـ قَأي ي ي اس
 ربيعةَ بنِ لبيد لُقو في الشعرِ بِهذَا املَعنى ، ومنه عليهم قّش:أي)٣(،"هم الربددبكَ:"يف احلديثو،اهتمشقَ

  ]املنسرح:[العامريِّ
  

  )٤(كَبد يف اخلُصوم وقام قُمنا                       إذْ أربد بكَيت هالّ عني يا
  

يعين يف شدة البسيط:[ذي األصبعِ قولُكذلك منه و ، ومشقة[  
  

  
  )٥(يرميين بالنبلِ حمتجزاً لظلَّ                   كبد يف الناس نَّا لو عم ابن يل

___________  
، ]كبـد :[، اللسان،املصـباح املـنري،املعجم الوسـيط   ٧٥/ ١٠:تهذيب اللُّغـة ]كبد[العني، ،٦٩٥:املُفْردات:انظر .١

/ ٤:،تفسري النسـفي ٤١٥/ ٤:،تفسري الثعاليب١٢٠٣/ ٢:،تفسري الواحدي٤٨٤/ ٥:،احملرر الوجيز٤/٧٥٨:الكشاف
 ،١٣٥/ ٣٠:روح املعاين.٣٤٠

 .٩١٥:اللُّغةقاييس م .٢
/ ٢:،غريب احلـديث البـن اجلـوزي   ٢٣٨/ ١:،غريب احلديث للخطايب٢٤٤/ ٣:الفائق:احلديث لبالل،وهو يف .٣

 .١٦٢/ ١:،دالئل النبوة ٧٩/ ٢:،تنزيه الشريعة٢٧٨
/ ١:،مجهـرة أشـعار العـرب   ٢١٧/ ٨:،الـوايف بالوفيـات  ٦٨، ٦٠/ ١٧:،األغـاين ٢٠/ ١:البيت يف ديوانـه  .٤

/ ٥:إعراب القرآن،٨/٥٢٠:الدر املنثور،]كبد:[،اللسان٧٥/ ١٠:تهذيب اللُّغة،٣١٨/ ٣، ٢٠٥/ ٢:،اخلصائص١٦
/ ٩:،تفسري القرطيب١٩٨/ ٣٠:الطَّبرِِي،تفسري ٢٣/ ١:،التبيان يف أقسام القرآن٤٦٨/ ٨:، تفسري البحر احمليط٢٢٩
 .٧٥٨/ ٤:،الكشاف٢٩٧

قبل اهلجـرةمنن عدوان،شـاعر جـاهلي حكـيم     ٢٢ين،تويف حنو هو حرثان بن احلارث بن ثعلبة،ذو األصبع العدوا .٥
األعالم (كانت له كانت له إصبع زائدة،من املعمرين،:شجاع،لقب بذي األصبع؛ألن حية شت إصبع رجله،ويقال

، احملـرر  ٢٢٩/ ٥:،إعـراب القـرآن  ١٦٣/ ١:،املفضـليات ٢٥٩/ ١:األمايل يف لغة العرب:والبيت يف:) للزركلي
 .٤٤٣/ ٥:،فتح القدير٤٨٤/ ٥:الوجيز

  
  :واختلف املُفَسرونَ في املُراد بالكبد يف اآلية على قولنيِ 

  



 ٢٤٧

،  وعكرمةُ)٢(،  لضحاكوا)١(االستواُء واالعتدالُ وانتصاب القامة ، قاله ابن عباسٍ يف رواية ، : األول 
خلَقْناه سوِياً مستقيماً ، فَيكَونُ :واملعىن) ٤(،  ةُواالستقام اُءوتاالس دبالكَ:  طالبٍ وعن علي بنِ أيب) ٣(

     :املَعنى شبِيهاً لقوله تعاىل         ].ني٤/الَّت [  
  

ـ ، قاله  الدنيا واآلخرة مهوم ويقاسي املشقات يكابد،فهو التعب واملشقةُ:الثاين ) ٥(،جـبريٍ  بـن  عيدس
 ابـن  ما يكابد يكابد خلقاً اُهللا مل خيلقِ:"الالبصريِّ ق احلسنِعن و)٧(، عباسٍ عن ابنِ وروايةٌ)٦(،وقتادةُ

٨".(آدم(  
  

إىل الصوابِ  والرأي أياألولُ هو األقرب ،]:   لقد خلقنا اإلنسانَ يف اسـتواٍء واعتـدالٍ واسـتقامة [
  : -تعاىل  –ات بعدها ، وهو قولُه والدليلُ على ذلك سياق اآلي           

              ].نيـانَ  ] ٩،١٠، ٨/الَّتساِإلن لَقخ هقُولَ إِنأَن ي دعبتسفَي

ـ    :ولُفي مشقَّة وعناٍء وتعبٍ ثُم يقُ                    

    واهللا أعلم.  
______________  

/ ٤:،تفسري ابـن كـثري  ٢٢/ ١:،التبيان يف أقسام القرآن٤٨٨/ ٤:،تفسري البغوي٥٢٠، ٥١٩/ ٨:الدر املنثور:انظر .١
 .٣٤٨/ ١:، اإلتقان يف علوم القرآن١٩٧/ ٣:يالطَّبرِ،تفسري ٥١٣

 ،٥١٣/ ٤:، تفسري ابن كثري١٣٥/ ٣٠:،روح املعاين٢٢/ ١:،التبيان يف أقسام القرآن٤٨٨/ ٤:تفسري البغوي: انظر .٢
،تفسـري  ٤٧٠/ ٨:،تفسري البحر احملـيط ١٣٠/ ٩:،زاد املسري١٣٥/ ٣٠:، روح املعاين٤٨٤/ ٥:احملرر الوجيز:انظر  .٣

 .٢٢/ ١:التبيان يف أقسام القرآن، ٢٠٧/ ١٠:الثعليب
 ].كبد:[،اللسان،التاج٧٤/ ١٠:تهذيب اللُّغة،٢٢/ ١:التبيان يف أقسام القرآن: انظر .٤
،تفسري ١٩٧/ ٣٠:الطَّبرِِي،تفسري ٢٢/ ١:، التبيان يف أقسام القرآن٥١٣/ ٤:تفسري ابن كثري: تفسري ابن كثري:انظر .٥

 .٢٠٧/ ١٠:الثعليب
،تفسـري  ١٩٦/ ٣٠:الطَّبرِِي،تفسري ٤٨٨/ ٤:، تفسري البغوي٥١٣/ ٤:، تفسري ابن كثري٥١٩/ ٨:نثورالدر امل: انظر .٦

 .١٣٣/ ٥:ابن زمنني
 . ٢٢/ ١:،التبيان يف أقسام القرآن٥٥٩/ ٣:،تفسري السمرقندي٤٨٨/ ٤:،تفسري البغوي٥١٩/ ٨:الدر املنثور:انظر .٧
. ١٩٧/ ٣٠:الطَّبـرِِي ،تفسري ٢٢/ ١:التبيان يف تفسري القرآن،٤٨٨/ ٤:،تفسري البغوي٤٨٤/ ٥:احملرر الوجيز:انظر .٨

  .٢٢/ ١:التبيان يف أقسام القرآن
   ك س د                                                                                          



 ٢٤٨

  كسادالَىعت هلقَو يف:                       ٢٤/التوبة       

  
  

 فُـق ني ملَو هيف ةُبغْالر تلَّا قَذَإِ مالضبِ دسكْي ُءيالش دسكَ:الُقَ،ي)١(ادسالفَ:اللُّغة يف ادسالكَ لُصأَ       
و،دفهو كَفَساسد وبائر فَواسوهو يف د، ةاللُّغ: عدم رلَعِ اقِنفَو اجِوـ كَ : يقـالُ  ، اَألسواقِيف  الس سد 

ـ كَوأَ ، كاسداً إذا صار دسكَوت ، فيه الرغبة لقلة يف السوقِ نافقاً مل يكن : كساداً الشيُء سد  القـوم 
قالَ ، صاروا يف كساد ٢( فارسٍ ابن":(الكاف أصلٌ والدالُ والسني على الشيِء يدلُّ صحيح ال  الدون

هفي يرغب كَ:،من ذلكسكساداً الشيُء د فهو كاسد رِ ،"وكسيداعلُ الشى قَونذَا املَعرِ بِهعالش يومنه ف: 
  ]الكامل[

                
  )٣( وكَِسيد فَماجِد العضاه نبت             بِأَرومة نابِت حي كلُّ إِذْ

  
ـ هـا وبيع نفاذ عدم ختشونَ:أي ،اللُّغة  ما قاله أهلُ على حنوِ بالكساد دفي املُرا املُفَسرونَدون،و:أي اه 

  )٤( . املوسمِ أيام م عن مكةَكُا بغيبتهرواجِ وقت فوات سببِب
  
  
  
  
  
  

________________  
  

 ].كسد: [، املصباح املنري ،التاج٢٦٦/ ٣:، اجلمل شرح املنهج٢١٩/ ٦:البحر الرائق:انظر .١
 .٩٢٦:لُّغةالمقاييس  .٢
 ].كسد:[الصحاح،التاج/،اللسان٣٥٥/ ١:املفضليات:البيت ملعاوية بن مالك،وهو يف  .٣
،تفسـري  ٤٨/ ٢:،تفسري السـمرقندي ٤١٣/ ٣:،زاد املسري٧١/ ١٠:،روح املعاين٥٤/ ٤:أَبِي السعودتفسري :انظر .٤

 .٢٤٣/ ١:،تفسري اجلاللني١٣٧/ ٣:البيضاوي

  ل ح ف     



 ٢٤٩

  إحلافاقَو يـالَى فعت هل:                                                                      
                                                                              ٢٧٣/ البقرة           

                                                                             
 والفـاءُ  واحلاُء الالم" : )١( فارسٍ قال ابن .الداللةُ على املالزمة واالشتمالِ  "فحلَ"يف  األصلُ        

ـ )٢(؛ى بـه طَّغتوهو ما ي اللحاف ، ومن هذا األصلِ" صلٌ صحيح يدلُّ على اشتمالٍ ومالزمة أ مي س
 خاصةً ويف املسألة )٣(،  " افحمن اللِّ فانسللت" سلمةَ أم ويف حديث ، هبه صاحب ألنه يشتملُ  بذلك

يقال) ٤(يها،ف هو اإلحلاح: السائلُ أي أَلَح فأَلْح، وسمى بذلك الشتماله أيف املس الطلبِ على وجوهلة 
 جاَء . كاللحاف فيصري باملسئولِ يلصق ملحاً ذا كانَإ السائلَ نَّأو أل ، على التغطية اللحاف كاشتمالِ

تعاىل  - اَهللا إنَّ " يف احلديث- يحيِاحلَ بّي احلليم املتعفف ويبغلَآالس َءالبذي ض ٥(.  " امللحف(  
  

  : على قولنيِ اآلية يف تأويلِ املُفَسرونَو
  

وهذا الـرأي يف  ) ٦(الزخمشري ،  وهو اختيار ، ونَحلوال ي السؤالِيف  ونَفُطَّلَتوا يلُأَأم إذا س : األول
 ضعيف ؛نظرِي رأي  لسببنيِوذلك :  

  

  . أغنياَء م اجلاهلُهبِسما ح أم لو أظهروا املسألةَ .١
______________  

 .٩٥٠، ٩٤٩:اللُّغةمقاييس  .١
 ،٣٦٩/ ١:،احملرر الوجيز٧٣٧:رداتاملُفْ،]حلف:[العني،اللسان،القاموس احمليط،خمتار الصحاح:انظر .٢
/ ٣:،التمهيـد ٤٤٦/ ١٢:،مسند أيب يعلـى ٢٠٩/ ١:،سنن ابن ماجه١٢٥/ ١]مضاجعة احلائض[سنن النسائي الكربى .٣

 .٦٣٧:سنن ابن ماجه برقم.،حسنه األلباين١٦٤
/ ١:،تفسري البغـوي ٣٤٥ /١:،الكشاف٩٤/ ١:،التسهيل لعلوم التنزيل]حلف:[،اللسان،التاج٤٦/ ٥:تهذيب اللُّغة:انظر .٤

 . ٣١٨/ ١:،أحكام القرآن٣٤٣/ ٢:،تفسري البحر احمليط٣٢٩/ ١:،زاد املسري٦١/ ١:،تفسري اجلاللني٢٥٩
،إحياء علوم ٣٨/ ١:،مكارم األخالق١٠٩/ ١:،تاريخ أصبهان٩١/ ٢:الدر املنثور،١٩٦/ ١٠:املعجم الكبري:احلديث يف .٥

)  صحيح(  :،قال عنه األلباين]يف روايات متقاربة األلفاظ.[١٠٠/ ٣:برِيالطَّ،تفسري ٣٤٦/ ١:، الكشاف١٧٨/ ٣:الدين
 . اجلامع صحيح يف ١٧١١:  رقم حديث انظر

 .٣٤٦/ ١:الكشاف:انظر .٦

  
 هفَّعأَ من استعف ": ، قال النيب املسألة ترك تستوجب والقناعةُ،  قناعةأنَّ التعفف عبارةٌ عن  .٢

 هتـرد  الَّـذي  ليس املسكني :" اِهللا رسولُ قالَ : قالَ   هريرةَأيب حديثويف )١(،  " اُهللا



 ٢٥٠

ـ عتي الَّـذي  إمنا املسكني واللقمتان واللقمةُ والتمرتان التمرةُ    :وا إن شـئتم أواقـر ، ففَّ

       ".)٢( 

  
م  اجلاهلِ كونَ ألنَّ) ٣(معاً ؛  واإلحلاحِ السؤالِ هو نفي املفسرين و عليه مجهور وهو الصحيح: الثاين
السؤالِ إال مع عدمِ ال يكونُ هم أغنياَءحيسب .  

  
يف  احلـاءِ  لتكرارِ رمبا كانَ ،) إحلاحاً( مكانَ )إحلافاً( مااستخد لَضّفَ الكرميِ القرآنَ أنَّ -هنا  - نالحظُ
األخرية ٤( . عنها يف اإلعراضِ أثر(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

________________  
  
 انظر)  صحيح(  :،قال عنه األلباين٢/١٦:،شرح معاين اآلثار١/٤٦٠:،غوامض األمساء املبهمة٣/٣:مسند أمحد بن حنبل .١

 . اجلامع صحيح يف ٦٠٢٢:  رقم حديث
/ ٤:،سنن البيهقـي الكـربى  ١٠٣/ ٣:،اجلمع بني الصحيحني]باب ال يسألون الناس إحلافا[١٦٥١/ ٤:صحيح البخاري .٢

 .٦٦/ ١:،رياض الصاحلني٣٤٢/ ٣:،فتح الباري٣١/ ٤:تقريب األسانيد،١٩٥
 .٧٢/ ٧:، التفسري الكبري٣٦٩/ ١:،احملرر الوجيز٩٤/ ١:،التسهيل لعلوم التنزيل٢٢٢/ ١:تفسري الثعاليب:انظر .٣
  .٧٥:من بالغة القرآن:انظر .٤
  

 ل ح ن   



 ٢٥١

 حلن  الَىعت هلقَو يف:                   ٣٠/حممد   
  

لـه   والنونُ واحلاُء الالم):"١(فارسٍ ابن ،قالَ،أو الفطنةُهعن جهت الشيِء إمالةُ:اللُّغةيف  اللحنِ أصلُ       
يدلُّبناءان، أحدشيٍء مها على إمالة عن جهتويدلُّه، اآلخر فمـن األولِ "والذكاٍء على الفطنة،  اللحـن، 
عن  بالكالمِ لُدعألنه ي؛الحن:للمخطئ هملُوق،ومنه هأو بدونِ بقصد حناِءمن األ إىل حنوٍ الكالمِ إمالةُ وهو

 الصواب هملّعي:أي )٢(،"الكالمِ فيعلمين حلن عباسٍ مع ابنِ أطوف كنت:"أيب العالية ،ومنه قولُالصوابِ
ألنه إذا )٣(؛"بالغناِء الصوت وهو متطيطُ"،اللحنِ طيب نٌفال : هم،كذلك منه قولُليتجنب واخلطأَ ليفعلْ
الشيَء أزالَ حلن عن جهته الصحيحة بالزيادة أو النقصان يف ترنمى ،كذلك منه اللهي يعين فحوالَّذ حن

  )٤( . والظهورِ االستقامة عن جهة به املزالِ ىاملور الكالم هألنالكالمِ ومعناه ؛
  

         أيضاً – واللحن - :الكالم اخلفي املعنيو والتعريضِ ى كالكنايةالَّذ يفهمه الفَ الذكيطن ، أشار 
يقال،باآلخرِ فارسٍ إليه ابن:حلنت أيحلناً له أحلن،: قلت له قوالً يفهمعين  هويى عـن غريِ فَخومنـه  ه،
 أشريا إيلَّ:أي )٦(،"فاحلنا يل حلناً":،وحديثُأفطن:أي)٥(،"من بعضٍ هحبجت كم أحلنبعض ولعلَّ:"حديثُ

وعرضفْا وال تصى ،ومنهاحنذَا املَعرِ بِهعالش يرِ فاعلُ الشقَو اخلفيف[ : يف امرأة[  
  

  )٧(وخري احلديث ما كانَ لَحنا                       منطق صائب وتلحن أحياناً
___________________  

 .٩٥٠:اللُّغةمقاييس  .١
، ٣/٣٠٨:، الفائق٤/٢٤٢:النهاية يف غريب احلديث واألثر،٥/٤١:تهذيب اللُّغة،٢/٢٣٣:غريب احلديث البن سالم .٢

 ]. حلن:[اللسان ، التاج
 .٢٤٥:العربية دراسات يف اللُّغة واهلجات واألساليب ،١٣٢/ ١:العشرات يف غريب اللُّغة .٣
 .٩٥٠:اللُّغةمقاييس  .٤
، )باب احلكـم بالظـاهر  (٣/٤٧٢:سنن النسائي الكربى،)باب من أقام البينة بعد اليمني(٢/٩٥٢:يح البخاريصح .٥

 .٣/٧٨٢:،بدائع الفوائد١٦/٨٥:،املبسوط للسرخسي١/١٩٠:،الغرة املنيفة٤/١٦٣:مسند أيب عوانة
مل أجد لـه  ].حلن:[سيط،اللسان،التاج،املعجم الو٤/١٩١:،إعراب القرآن٤/٢٤١: النهاية يف غريب احلديث واألثر .٦

 .خترجيا
، الـروض  ٢/١٠٨٧:،احلماسة املغربية٤/٤٨٣:معجم األدباء:بن خارجة الفزاري يفالبيت منسوب ملالك بن أمساء  .٧

الزاهـر البـن   ،١/٧:،األمايل يف لغة العرب٥/٤٠:تهذيب اللُّغة:،وبال نسبة يف]حلن:[،اللسان،التاج٣/٤٢٤:األنف
،العربية دراسـات يف اللُّغـة   ١٣٢:، العشرات يف غريب اللُّغة١/١٣٢:اللُّغة غريب ،العشرات يف١/٣٠٥:األنباري

 .٢٤٨:واهلجات واألساليب
  

تفطن لبعضِ احلديث من عقْلها وكَيِسها ، وال تفطن لبعضه ؛ لعفافها وحيائهـا ،كـذلك منـه قـولُ     :قال
  ]الكامل:[اآلخرِ



 ٢٥٢

  )١(ووحيت وحياً ليس باملُرتابِ                    اولقد لَحنت لكم لكَيِما تفْقَهو
  

          ـنولَح ، بالفتحِ ،فهو الحـن طَأَ يف اإلعرابِ يلحنأي أَخ هيف كالم نوخالصةُ القولِ أنَّ معىن لَح- 
لحن بزنة اللحمِ ، والفـرق  إذا فَطن وفَهم فهو حلن ، ويتفقان يف املصدرِ وهو ال -بالفتحِ  -يلْحن   -بالكسرِ

  بسـكون ناللح هم جعلَ املصدروبعض ، يف الصفة احلاِء يف املاضي ، وتغيريِ الصيغة  املعنينيِ بتغيريِ حركة بني
وكالمها صرف للكالمِ عن سننِه اجلاري عليه ، إمـا بإزالـة اإلعـرابِ    ) ٢(احلاِء اخلطأَ ،وبالفتحِ الفطنةَ ، 

 ى ،  والتصحيفإىل تعريضِ الفحـو مبعناه هاستعماالً ، وإما عن التصريحِ وصرف وهذا أكثر ، وهو املذموم ،
 من حيثُ البالغة ٣. (وهذا هو احملمود(  

  

وذلك ) ٤(، ومعناه هوطريقت ه،أي مقصد اللُّغة ما قاله أهلُ على حنوِ يف اآلية واملُفَسرونَ في املُراد باللحنِ       
"  ،بفلتات ألسنتهِم ،ألنَّ األلسن مغارف القلوبِ كما يقولونَ ، يظهر فيها ما يف القلوبِ من اخلـريِ والشـرِّ   

  )٥" . ( م على التعينيِ اُهللا همل يعرفْ وإن همكالم هم من دالئلِسيعرفُ أنه  :واملعىن
     ل و ذ                                                                                          

  لواذاالَىعت هلقَو يف:                    ٦٣/النور        
                                                                                  

  ) ٧(به، يستتر:أي، بآخر شخص هو أن يلوذَ واملالوذةُ)٦(،به واالحتصانُ االستتار بالشيِء اللوذُ        
_______________  

،اتفاق املباين وافتـراق  ١/٣٠٦:،الزاهر البن األنباري٢٤٠:األضداد البن األنباري:البيت منسوب للقتال الكاليب يف .١
 )تفهموا] (حلن:[، اللسان٤/٤٨٣:،معجم األدباء١/٦:لعرب،األمايل يف لغة ا)تفقهوا(١/١٢٦:املعاين

،الفروق اللغوية أو نوار األلفاظ ١/١٣٢:،العشرات يف غريب اللُّغة٢٤٦-٢٣٨:كتاب األضداد البن األنباري: انظر .٢
 .٢٥٥ -٢٤٥:واللهجات واألساليب ،دراسات يف اللُّغة٩٩، ٩٨:ومثار املعاين

 .  ٤/١٧:عمدة احلفاظ:انظر .٣
 ،٤/٥٠:التسهيل لعلوم التنزيـل  ،٥/١٨٣:،تفسري السمعاين٤/١٦٩:،تفسري الثعاليب١٦/٢٥٢:سري القرطيبتف:انظر .٤

 .٥/٤٠:فتح القدير ،١/٤٧٠:،ياقوتة الصراط٤/٢٤٤:،تفسري ابن زمنني٧/٤١١:،زاد املسري٥/١٢٠ :احملرر الوجيز
 .٢٥٠/ ٤:التسهيل لعلوم التنزيل .٥
، الزاهـر  ٥٠/ ٤:،عمدة احلفاظ]لوذ:[التاج القاموس احمليط،اللسان، حاح،خمتار الص،الصحاح،٧٥٠:املُفْردات:انظر .٦

 .٧٧٢/ ٢:،تفسري الواحدي١٥٩/ ٣:،تفسري النسفي٣٥٩/ ٣:،تفسري البغوي٣٣٨/ ١:البن األنباري
  .١/٣٣٨:الزاهر البن األنباري،٢/٦٦٥:تعظيم قدر الصالة،٦/٢٣٣:الدر املنثور:انظر .٧

  
 يـدلُّ  صـحيح  أصلٌ والذالُ والواو الالم:")١(فارسٍ ،قال ابناستترإذا  ولواذاً مالوذةًيالوذُ  الوذَ: يقال

على إطافة أييلوذُ به،: ،يقالُ " به ومتستراً مستعيناً بالشيِء اإلنسان:يف قولِ أيب ،و به يستتر هاملعىن نفس
  ]الطَّوِيل: [ طالبٍ 



 ٢٥٣

  

  )٢(فهم عنده يف نِعمةٍ  وفَواضلِ               يلوذُ به اهلُالّك من آلِ هاشمٍ   
  

  ]الطَّوِيل:[وقولُ الطرماحِ
  

  )٣(جدوع وهو الضب دماغَ يذيب                  أُواره كأنّ حر من يالَوِذُ
  

   )٤(.لياذاً:الذَ يلوذُ لقيلَ:من ولو كانَ،ذاًالو وذُبه يال الوذَ:،يقالُالوذَ مصدر يف اآلية ولواذاً
  

         ةعلى حنوِ ما قاله أهلُ اللُّغ يف اآلية باللواذ اداملُر ينَ فوريسـتترونَ  ":واملعىن،اسـتتاراً :أي،واملُفَس
 اجلمعـة  يـوم  النيب عليهم خطب تثقلُ كان حيثُ)٥(،"م فيمضونَ واحداً بعد واحدفيلتجئونَ بغريِه

 :وعن احلسنِ البصري)٧(،وعن جماهد)٦(،عن مقاتلٍ،استئذان من غريِ وخيرجونَ هأصحابِ ببعضِ فيلوذونَ
 ينصـرفونَ  كان املنافقونَ حيثُ اخلندقِ بل كان هذا يف حفرِ:وقيلَ)٨(،"يف القتالِ من الصفّ يتسللونَ"

  )٩(.خمتفني   اِهللا رسولِ أمرِ عن غريِ
  

______________  
 .٩٤٣:مقاييس اللُّغة .١
،األحكـام  ١٠٤/ ١:،احلماسـة املغربيـة  ١٨/ ١:،احلماسة البصرية٧٠/ ٢:،خزانة األدب٦١/ ١:البيت يف ديوانه .٢

/ ٢:،فتح البـاري ٣٨٩/ ١:،مسط النجوم العوايل٢٧/ ٢:،البيان والتعريف٤٣٣/ ٢:،االستذكار١٢٠/ ١:السلطانية
 .٢٤٣/ ١:،األحاديث الطوال١٦٣/ ١:،تاريخ اإلسالم٤٩٦

 ].لوذ:[،اللسان١٥/١٤:تهذيب اللُّغة:البيت له يف  .٣
 .٦٩ص/٦:زاد املسري ،٢٢٦ص/١٨:روح املعاين ،٧٥٠:املُفْردات:انظر .٤
 .٧٥٠:املُفْردات .٥
 .٣٥٩/ ٣:،تفسري البغوي٣٥/ ٢٤:التفسري الكبري:انظر .٦
 .٣٥/ ٢٤:التفسري الكبري: انظر .٧
 .٤٣٧/ ٦:البحر احمليط:انظر .٨
،تفسـري  ٣٥/ ٢٤:، التفسري الكـبري ٢٦٤/ ٣:،الكشاف٧٣/ ٣:،التسهيل لعلوم التنزيل٢٢٩/ ٦:الدر املنثور:انظر .٩

  .٤٣٧/ ٦:، البحر احمليط١١/ ٧:،تفسري الثعليب٦٩/ ٦:، زاد املسري٣٥٩/ ٣:البغوي
  م ح ل  
  احملالالَىعت هلقَو يف:                      

                                                 ١٣/الرعد                                                                                                                     



 ٢٥٤

  

 :له معنيـان  صحيح أصلٌ والالم واحلاُء امليم:")١(فارسٍ ،قال ابناخلريِ قلةُ:يف اللُّغة املَحلِ أصلُ          
اخلريِ قلةُ:مهاأحداملَ ،ومن األولِ"والسعايةُ الوشايةُ:،واآلخرلُحة٢(،الشدةُ:،وهو يف اللُّغ( ـهموبعض)٣ :(

سـميت  ، سنةُ القحط:أي،لِحاملَ سنةُ الصعبةُ ى السنةُمّس،ومنه ت،ويبس الكُأل من األرضِانقطاع املطرِ"
 بذلكفيها اخلريِ لقلة"أَ:قالُ،يمأَ:أي،املكانُ لَحجدلٌ،أيباحانٌ ممزو،:بدجالٌ وحمولٌمحأَم واجلمع، ،

السريع:[قالَ الشاعر[  
  

 ثلُهي ملُ القَولَ الَّذلُ                      والقائاملاح منه الزمن رِعم٤(ي(  
  

  ]البسيط[:اينالذبي وقالَ النابغةُ
  

  جلله اإلحمالِ كاألدم            ال يربمونَ إذا ما األفق الشتاِء من ٥(برد(  
  

 ،محلَ فالنٌ بفالن إذا كاده  : يقالُ)٦(،  وهي شدةُ الكيد واملكرِ،  املماحلةُ – أيضاً- هذا األصلِومن 
ما  وهو)٧( ،للهالك  هضرّى به إىل السلطان وععس:يأ،بِفالَن فالنٌ لَحم العربِ مأخوذٌ من قولِ هولعلَّ

ساعياً يف :أي)٨(،" ماحالً القرآنَ بنا وال جتعلِ":حديثُ الدعاِءومنه أشار إليه ابن فارسٍ باألصلِ اآلخرِ ، 
  .هالكنا 

____________  
 .٩٧٦:اللُّغةمقاييس  .١
 ].حمل: [،اللسان، التاج٣/٤٨٤:،معاين القرآن١/٣١٣:،الفائق٣/٣٧٤:احملكم واحمليط األعظم:انظر .٢
 ].حمل:[،العني،املعجم الوسيط٧/١٥١:،خزانة األدب٩٧٦:اللُّغة، مقاييس ٥/٦٢:تهذيب اللُّغة:انظر .٣
 ].حمل: [، اللسان، التاج٥/٦٢:تهذيب اللُّغة: البيت بال نسبة يف .٤
مهـع  : والبيت بال نسـبة يف ).صر الشتاء](حمل: [، اللسان، التاج٥/٦٢:ةتهذيب اللُّغ: ،ويف١/٨١:البيت يف ديوانه .٥

 .٢/٤٥٠:اهلوامع
: ،عمـدة القـاري  ٢/٢١٣:،تفسري النسفي٢/٤٩٠:،الكشاف٩/٢٩٩:،تفسري القرطيب]حمل:[خمتار الصحاح:انظر .٦

 .١٣/١٢٢:،روح املعاين١٨/٣١٠
األمـايل يف لغـة   ،١/١٠:ألنبـاري الزاهـر البـن ا  ،٣/٣٢٣:تفسـري البيضـاوي  ،١٩/٢٣:التفسري الكبري:انظر .٧

 .١/٢٤:إكمال اإلعالم بتثليث الكالم ،٥/٦٣:تهذيب اللُّغة،١/٤٥٦:غريب القرآن،٢/٢٧٢:العرب
  .مل أجد له خترجيا ].حمل:[،اللسان،خمتار الصحاح٧٦٢:املُفْردات،٤/٣٠٣:النهاية يف غريب احلديث واألثر .٨

ـ غال ي:أي)١(،"اً محالَكومحالُهم أَبدبهم يغلبن صليال :"هاشمٍ بنِ املطلبِ عبد كذلك منه قولُ  لبّن ـ م م هركْ
كْمروقولُ ك، اخلفيف:[ىاألعش[  
  

جنِ الْميف غُص شهعٍ يبن عالِـ         ـفَرحالْم يددى شدالن غَزِير ٢(د(  
  



 ٢٥٥

  : ها،أشهر أقوالٍ على عدة يف اآلية باحملالِ في املُراد املُفَسرونَو
  

  )٣.( قاله علي ، األخذ شديد : األولُ
  

  )٤(. عباسٍ عن ابنِ ، العداوة شديد املكرِ شديد : الثاينو
  

) ٦(،  االنتقـامِ  شـديد  : جماهد وقالَ )٥( ، عباسٍ عن ابنِأخرى  يف رواية ، العقوبة شديد : الثالثُو
   . "والنكالِ واملكرِ العقوبة شديد):"٨(وقالَ،أبو عبيدةَ هكلِّذلكَ  بني مجعو)٧(،اهلالك:أي:احلسنوقال 

  

شـديد املكـرِ والكيـد     أنه:" املعىن املعاين،و متقاربةُ إال أا األلفاظ متغايرةَ وإن كانت األقوالُوهذه 
 ، هألعدائون) ٩(." ال حيتسبونَ من حيثُ يأتيهم بالتهلكةظري ذلك قولُ من القرآنتعاىل– ه - :  

                  ]٥٤ /عمران آل[  
____________  

، ١/١٢٥:، التبصـرة ١/٤٤٢:الطَّبـرِِي ،تاريخ ٣/٣٤٦:النهاية يف غريب احلديث واألثر، ٢/١٧٣:البداية والنهاية .١
 :الطَّبـرِِي ،تفسـري  ١/٩٢:،سرية النيب املختـار ١/١٧٠:،السرية النبوية١/١٠٠:ية،السرية احللب١/٥٤:خمتصر السرية

 ].غدا:[،اللسن،التاج١/٣١٣:،الفائق١/٩:الزاهر البن األنباري، ٣٠/٣٠٢
 ،٢/٤٩٠:، الكشـاف ]حمل: [، اللسان، التاج٩/٥٦٩:،خزانة األدب١٠٥، ١/١٤:مجهرة أشعار العرب:البيت يف .٢

وليس يف .٥/٣٥٢:،تفسري البحر احمليط٤/٣١٦:،زاد املسري١٣/١٢٧:الطَّبرِِيتفسري ،٣/٤٨٥:للنحاس معاين القرآن
 .ديوانه

 :الطَّبـرِِي ،تفسري ٣/٨٥:،تفسري السمعاين٣/١١:،تفسري البغوي٢/٥٠٨:،تفسري ابن كثري٤/٦٢٧:الدر املنثور:انظر .٣
تفسـري   ،٥/٣٦٧:لبحر احملـيط ،تفسري ا٣/٧٧:،فتح القدير٤/٣١٦:،زاد املسري٩/٢٩٩:،تفسري القرطيب١٣/١٢٧

 .١٨/٣١٠:،عمدة القاري٥/٢٨٠: الثعليب
 .٥/٣٦٧:، تفسري البحر احمليط٤/٣١٦:، زاد املسري٩/٢٩٩:تفسري القرطيب: انظر .٤
 .٤/٣١٦:زاد املسري: انظر .٥
 .٨/٣٧٢:،فتح الباري٤/٣١٦:، زاد املسري٤/٦٢٧:الدر املنثور:انظر .٦
 .٣/٤٨٤:للنحاس ، معاين القرآن٤/٣١٦:، زاد املسري٩/٢٩٩:القرطيب، تفسري ١٣/١٢٧:الطَّبرِيتفسري : انظر .٧
 .٤/٣١٦:، زاد املسري١٣/١٢٧:الطَّبرِيتفسري : ،وانظر١/٣٢٥:جماز القرآن .٨
  .٢/٤٩٠:الكشاف .٩

 :  - وجلَّ عزّ - هعن قول احلسن لَئسقد و"       .. كان رجلٌ:الفق من طواغيت 

هذا الَّـذي   حممد أخربوين عن رب :هلم فقالَ،  هورسول إىل اِهللا هيدعون نفراً  إليه النيب بعثَ العربِ
تدعوين إليه مّهو من ذهبٍ م أو فضة أو حديد حاسٍأو ن ؟ فاستعظم القوم مقالتفانصرفوا إىل النيب ه 



 ٢٥٦

 ارجعوا إليه فرجعوا إليه فجعلَ:فقال، منه  ى اِهللاى علَوال أعت قلباً أكفر ما رأينا رجالً اِهللا يا رسولَ:فقالوا
هم على مثلِال يزيد مقالتجِأُ:وقال، األوىل  هحممداً يب ال أراه وال أعرفُ إىل ربيـا  :وقالوا، فانصرفوا  ه
ـ ينا هارجعوا إليه فرجعوا فبينما هم عند:فقال، األوىل وأخبث  هنا على مقالتما زاد اٍهللا رسولِ زعونه  ،

 بصـاعقة  ورمت وبرقت هم فرعدترؤس وكانت فوق سحابةٌ إذ ارتفعت يف هذه املقالة : وهو يقولُ
فأحرقت الكافر ليخبِ فجاءوا يسعونَ وهم جلوساِهللا وا رسولَر  َفاستقبلهم قوم فقـالوا   من الصحابة

:   إىل الـنيب  فقـالوا أوحـي    م؟علمـت  من أين:فقالوا كم؟صاحب احترق:هلم      

                     ).١(  
  

   م خ ض     
  املخاضالَىعت هلقَو يف:                                      

                                                                                    ٢٣/مرمي   
  

          ةفـارسٍ   : أصلُ املخضِ يف اللُّغ قال ابـن ، هشيٍء مائعٍ يف وعائ واضطراب الداللةُ على احلركة
،ومنه مخض اللنب ... "اضطرابِ شيٍء يف وعاٍء مائعٍ امليم واخلاُء والضاد أصلٌ صحيح يدلُّ على): "٢(

  ]البسيط:[ميخضه إذا حرّكَه وأخذَ زبده ، ومنه في الشعرِ بِهذَا املَعنى قَولُ الشاعرِ
  

لقَد ضخمها قَلْبِي يف تتدوكما          م ضخمرِجيِه يف تإِب ن٣(اللَّب(  
  

  .الوعاُء الَّذي ميخضث فيه اللنب  -بكسر امليم -واضطرب ، واملمخضةُ  حترك:أي
  

________________  
 .٥/٢٨٠:تفسري الثعليب  ،٩/٢٩٦:تفسري القرطيب  ،٣/١١:تفسري البغوي  :انظرو ،٥/١٠: أَبِي السعودتفسري  .١
 .٩٧٧:اللُّغةمقاييس  .٢
 ].ضخم[،]برج:[الصحاح،اللسان،التاج:البيت بال عزو يف .٣

  

 وكـلُّ  )١( ، الوالدة ووجع الطلق :هو – لغةٌ والكسر،  امليمِ بفتحِ -املخاض من هذا األصلِ         
 مـائع  ها شـيءٌ يف جوف الَّذي كأنَّ على معىن التشبيه ها فهي ماخضوالد بروقَ ها الطلقأخذَ حاملٍ

يتمخض أي يضطرب يقالُ ، ها للخروجِيف بطنِ الولد : املرأةُ خمضت ها وأخذَأي دنا والدفهي  ها الطلق
هاٍء بغريِ  ، ماخض ويف احلديث، " :فضربجاَء:أي)٢(،"ها املخاضها الطلق ووجع الوالدة .  

  



 ٢٥٧

ـ أَأجل :أي )٣(،  الـوالدة  عجو ،اللُّغة  ما قاله أهلُ على حنوِ يف اآلية باملخاضِ في املُراد املُفَسرونَو ا ه
الطلق عيسى  بوالدة ِعِذْإىل ج النخلة تعتمد عليه وتتمسك به من شدة وعِج الوالدة .  

  
     م   ك  و  
  مكاءالَىعت هلقَو يف:                         

                                                                                  ٣٥/األنفال        
  

 يهفبِ رفَّإذا ص،  و مكاًء و مكواًكُمي ا اإلنسانُكَم:  يقالُ )٤( الصفري : فُعالٍ على وزن : املكاُء        
  )٥(.  تمن األصوا على شيٍء الداللةُ هأصلُو ، يهيف شدقَ يهأو أصبع هأصبع أو أدخلَ

________________  
  

،تفسـري  ٦٧٨/ ٢:،تفسـري الواحـدي  ٥٧/ ٧:تهذيب اللُّغة،]خمض:[املصباح املنرياللسان، خمتار الصحاح، :انظر .١
 .١٢/ ١٦:،شرح النووي على صحيح مسلم٦/ ٣:،تفسري الثعاليب٩٢/ ١١:القرطيب

،اجلمع ٥٥٠/ ٣:ستدرك على الصحيحني،امل] باب من فضائل أيب طلحة رضي اهللا عنه[ ١٩٠٩/ ٤: صحيح مسلم .٢
/ ٧:،ـذيب الكمـال  ٤٢٢/ ٥:،الديباج على مسـلم ١٩٦/ ٣:،مسند أمحد بن حنبل٥٠٨/ ٢:بني الصحيحني

 .١٩/ ١:،رياض الصاحلني١٧٣
، ٩٢/ ١١:،تفسري القـرطيب ١٠/ ٤:،احملرر الوجيز٦/ ٣:،تفسري الثعاليب١١٧/ ٤٩٣،٣/ ٢:تفسري ابن كثري:انظر .٣

 .٨١/ ١٦:،روح املعاين٦٧٨/ ٢:تفسري الواحدي
، ٤٨٨/ ٢:،غريب احلديث للحـريب ٢٢٢/ ١٠:تهذيب اللُّغة،]مكا:[،اللسان،القاموس احمليط٧٧٣:املُفْردات:انظر .٤

، ٤٦٨/ ٤:،تفسري البحـر احملـيط  ٣٥٤/ ٤:،تفسري الثعليب٢٣٧/ ١:،ياقوتة الصراط٣٧٦/ ١:،أدب الكاتب٤٩٠
،فـتح  ٦٢/ ٤:الـدر املنثـور  ،٤٠٠/ ٧:،تفسري القـرطيب ٢٤٢/ ٩:برِِيالطَّ،تفسري ١٥٢/ ٣:،معاين القرآن٤٦٩
/ ١:فالخمتصر تفسري سورة األن،٢٤٧/ ٢:،تفسري البغوي٣٠٨، ٣٠٧/ ٢:،تفسري ابن كثري٣٠٧، ٣٠٥/ ٢:القدير

 .١٢٤:من بديع لغة التنزيل ،١/٢٤٤:، إغاثة اللهفان ١٦
 .٩٩٣:اللُّغةمقاييس :انظر .٥
  

  ]الكامل[:هنعطَ رجالً فصي عنترةَ في الشعرِ قَولُ ريِمبعىن الصف املكاِء ومن
  

  )١( األعلَمِ كَشدقِ فَريصته تمكُو          مجدالً تركْت غَانِية وحليلِ

يريد منها، الدمِ خروجِ صوت اجلملُ:  واألعلم املشفرِ املشقوقشبه، مواضع األعلمِ بشدقِ الضربة .   



 ٢٥٨

 ،همكائ لكثرةمي بذلك س كأنه)٢(؛مكاكي ه،ومجعالريف فلَأْي القنربة يف ضربِ وهو طائر املُكّاُء نهوم
  ]الطَّوِيل:[قال الشاعر.هريِصف:أي

  

  )٣(فَويلٌ ألهلِ الشاِء واحلُمرات    إذا غَرد املُكَّاُء يف غَيرِ روضةٍ   
  

وقـد كانـت   )٤.(هوغري عباسٍ ،قاله ابناللُّغة ما قاله أهلُ على حنوِ يف اآلية باملكاِء دفي املُرا املُفَسرونَو
ي والتصديةَ املكاَء جتعلُ قريشالَّذ هو التصفيق موضع فيطوفونَالصالة، عراةً بالبيتي،فِّصونَر ويونَقُفِّص 

للسخرية والتخليط على النيب    يف صالت٥( . ه(  
_________________  

 ،٢٢٢/ ١٠:تهـذيب اللُّغـة  ،٩٨٤/ ٢:اللُّغة،مجهرة ١٤٧، ١٨/ ١:،مجهرة أشعار العرب١٧٦/ ١:البيت يف ديوانه .١
/ ٢:،تفسـري السـمعاين  ٥٢٣/ ٢:،احملرر الـوجيز ٤٠٠/ ٤:،احليوان١١١/ ١:،ديوان املعاين٨٠/ ١:البيان والتبيني

 .٥٥/ ٢:،معاين القرآن٤٠٠/ ٧:لقرطيب،تفسري ا٢٤٠/ ٩:الطَّبرِِي،تفسري ٢٦٣
 .١٢٤:من بديع لغة التنزيل:انظر .٢
،حماضـرات  ١٦٤/ ١:،أدب الكاتـب ٣٤/ ٢:،األمـايل يف لغـة العـرب   ٩٨٤/ ٢:اللُّغةمجهرة :يف بال عزو البيت .٣

/ ٤:،تفسـري البحـر احملـيط   ٣٠٦/ ٢:،فتح القدير٤٠٠/ ٧:،تفسري القرطيب]مكا:[اللسان،التاج ،٢/٧١٧:األدباء
 .٣٥٤/ ٤:فسري الثعليب،ت٤٦٩

/ ٢:،تفسـري البغـوي  ١٦٩٥/ ٥:،تفسـري ابـن أيب حـامت   ٥٢٣/ ٢:،احملرر الوجيز٦٢، ٦١/ ٤:الدر املنثور:انظر .٤
،أحكـام  ٣٠٥/ ٢:،فـتح القـدير  ٣٥٣/ ٣:،زاد املسـري ٢٦٣/ ٢:تفسري السمعاين ،٩٦م ٢:،تفسري الثعاليب٢٤٧
 .٢٤٦/ ١٨:،عمدة القاري٢٢٩/ ٤:القرآن

تفسـري   ،٢/٣٠٧:تفسري ابن كثري،٥/١٦٩٦:تفسري ابن أيب حامت،٤/٦١:الدر املنثور،١٥/١٢٨:لكبريالتفسري ا:انظر .٥
، ١/٤٣٩:تفسري الواحدي،٢/٦٤:تفسري النسفي،٩/٢٤١:تفسري الطَّبرِِي،٣/١٠٦:تفسري البيضاوي،٢/٢٤٧:البغوي

 .١٢٤:من بديع لغة التنزيل ،٢٣٧:مي،بيان املشتبه من معاين القرآن الكر٤/٣٥٣:تفسري الثعليب،٢/٣٠٧:فتح القدير
 
  
   ن ج س                                                                                          
  جنسالَىعت هلقَو يف:                       
                                                                               ٢٨/التوبة                                                                                          

  



 ٢٥٩

 صحيح صلٌأ والسني واجليم النونُ):"٢(فارسٍ ابن قالَ)١(ضد الطهارة وهي القذارةُ: اسةُ النج         
حلاسـة ،  با يدرك ،ضرب،وذلك ضربانالقذارةُ النجاسةُ):"٣( وقال الراغب،"الطهارة على خالف يدلُّ

بالبصرية يدرك يقالُ"وضرب،:جِسوكسرِ اجليمِ–ن بفتحِ النون-يجنَساًن سإذا كان قذراً ج غري  ،نظيـف 
جوقيلَ الن،أجناس واجلمعيكونُ س املذكرِ واجلمعِ الثننيِوا للواحد ،واحد بلفظ رجلٌ : فيقالُ)٤(واملؤنث

ـ جى وال ينّثَال ي ، جنَس ونساٌء جنَس ورجالٌ ، جنَس وامرأتان ورجالن ، سجنَس ، وامرأةٌ جنَ مألنـه   ع
اُء  قالَ ، مصدر٥(الفَر(":جنَس ال يجمع وثَّال يىن"موا وجوا ثَنرثُوا، ،فإذا كَسّوا وأَنفقـالَ ع :  أجنـاس 

ونجةٌس ونجس .  
  

        والنجس يف اآلية  الكرميةمصدر وصمبالغةًبه  ف م عنيكأ أو ، النجاسةأم ذو نسٍج" خلبـث 
نِبواطهم وفساد م ال يتطهرون وال يغتسلون ،همعقائدأو أل أو.)٦"(من اجلنابـة  ألن الشـرك  مبنزلـة 

وإمنـا    هم حقيقةًعلى أعيانِ إذ ال جناسةَ واألفعالِ االعتقاد ها جناسةُأرجحلكن .ها حمتملٌ،ومجيعالنجسِ
٧(،همهم على أنفِسجناست(  يدلُّ عليه قولُ النيب:"َّإن املؤمن ال ينجس").٨(  

  

________________  
  

 .]جنس:[القاموس الوسيط.٧٩١:املُفْردات:انظر .١
 .١٠١٣:للُّغةامقاييس  .٢
 ].جنس:[التاج:،وانظر٧٩١:املُفْردات .٣
 ].جنس:[،اللسان٢/٤:مشارق األنوار،٧/٢٧٦:احملكم واحمليط األعظم :انظر .٤
 ]. جنس:[،اللسان،التاج١٠/٣١٣:تهذيب اللُّغة:انظر،و١/٤٣٠:معاين القرآن .٥
 .١٠/٧٦:روح املعاين:انظر .٦
 .٥/١٢٨:بدائع الصنائع :انظر .٧
 ]باب الدليل أن املسلم ال ينجس[،صحيح مسلم١٠٩/ ١]ب عرق اجلنب وأن املسلم ال ينجسبا[صحيح البخاري .٨

،سـنن  ١٧٨/ ١:،سـنن ابـن ماجـه   ١٢٢/ ١:،سنن النسائي الكربى١٩٠/ ٣:،اجلمع بني الصحيحني٢٨٢/ ١
،الكايف يف فقـه ابـن   ١٨٥/ ٤:،الفردوس مبأثور اخلطاب٣٨٢، ٢٣٥/ ٢:،مسند أمحد ابن حنبل١٨٩/ ١:البيهقي

  .٦٧/ ١:،بدائع الصنائع٢٥١/ ١:،املبدع١٣/ ١:بلحن
  
   ن ح ب                                                                                          

  حنبهالَىعت هلقَو يف:                         
                                                                    ٢٣/األحزاب                                                                                      

  



 ٢٦٠

         ّالنحيف ب  ةاللُّغ: النذر بوجوبِ احملكوميقالُ)١(ه:،هبحى فالنٌ نى بنذرِوفَّ:أيقَضرِ ومنه ،هعالش يف
  ]الطَّوِيل:[العامري ربيعةَ بنِ لبيد قولُ بِهذَا املَعنى

  

  )٢( وباطلُ ضاللٌ أم فَيقْضى أنحب           يحاوِلُ ماذَا املَرَء تسأالن أالَ
  

     ّوكذلك النحب كأن اإلنسانَاملوت، ألزم نفسه فوفَّ أن ميوتى بنذرويفه،ممـن   طلحـةُ ": احلديث
قضى حنب٣(،"ه( ى بذلكحىت املوت فوفَّ أن يقاتلَ وذلك أنه وعد ، كما يبِعر كذلك باألجلِ عن املوت 

كما يف قولهى أجلَهم قض .  
 )٤(،هى بنذرِفوفَّ لَتحىت قُ قاتلَ:أي،اللُّغة ما قاله أهلُ على حنوِ يف اآلية بِحبالنّ في املُراد املُفَسرونَ       

عن النذرِ فهو تعبري واملوت نفِس يف الوقتكلَّ ألنَّ"؛ه حمدث ّال بد فكأنَّميت، املوت نذر  عليه وعهـد 
مؤكدفإذا مات، فقد قضاهومنهم من ينتظر، املوت على العهد قـالَ )٥(".هم تبـديالً ،وما بدلوا عهـد 

    : هوقولُ):"٦(الزخمشري          ُحيتمل موتوفاَء شهيداً،وحيتملُ هبنـذرِ  همـن  ه 
اِهللا رسولِ مع الثبات ."  

__________  
،تهـذيب  ]حنب[ :،خمتار الصحاح،القاموس احمليط،التاج٧٩٤، ٧٩٣:املُفْردات،الصحاح،١٠١٧:مقاييس اللُّغة:انظر .١

ةة،العشرات يف غريب ١٤٩، ١٤٨/ ٤:،عمدة احلفاظ٧٦/ ٥:اللُّغتفسـري   ،٤٥/ ٩:حتفة األحوذي ،١٢٩/ ١:اللُّغ
 .١٢٩:اللُّغة، العشرات يف غريب ٥٠/ ٣:السمرقندي

،اإلتقان يف علـوم  ٤١٧/ ٢:،احلماسة البصرية٤٣٤/ ١:،الصناعتني٢٢٢/ ٢:،خزانة األدب٧٣/ ١:البيت يف ديوانه .٢
 ،١٩٥/ ١:،مغين اللبيـب ١٩٠/ ١:،املفصل١٨١/ ١:لنحو،اجلمل يف ا٢٦٤/ ٢:،األصول يف النحو٣٥٩/ ١:القرآن

 ].حنب:[اللسان،التاج
،املطالـب  ١٧٨/ ٥:،املعجـم األوسـط  ٣٢٤/ ١٩:،املعجم الكبري٣٥٠/ ٥:،سنن الترمذي٤٦/ ١:سنن ابن ماجه .٣

 .١٧١/ ٢١:،روح املعـاين ٢٢٥/ ٣:،تفسري الثعاليب٥٨٧/ ٦:الدر املنثور،٢٧١/ ٤:،فيض القدير٦٩٧/ ١٥:العالية
 . اجلامع صحيح يف ٣٩١٦:  رقم حديث انظر)  صحيح(  :قال عنه األلباين

،تفسري ٥٠/ ٣:،تفسري السمرقندي٢٢٤/ ٣:،تفسري الثعاليب٩٨/ ٧:أَبِي السعود،تفسري ٣٧٨/ ٤:احملرر الوجيز:انظر .٤
 .٢٧١/ ٤:،فتح القدير٣٧١/ ٦:،زاد املسري١٧٠/ ٢١:،روح املعاين١٦٠/ ١٤:،تفسري القرطيب٢٧١/ ٤:السمعاين

 .١٥٦، ١٥٥:بيان املشتبه من معاين القرآن الكرمي .٥
  .٧/٢١٧:تفسري البحر احمليط:،وانظر٣/٥٤٠:الكشاف .٦

  
   ن ف ح                                                                                          



 ٢٦١

  نفحة ـالَىعت هلقَو يف:                    

                                          ٤٦/األنبياء                                                                                                                              
  

 أصـلٌّ  واحلاُء والفاُء النونُ):"٢(فارسٍ قال ابن)١(.همن اليسريةُ ةُالدفع:من الشيِء النفحة أصلُ          
 ونفـح ح ينفح نفحاً ونفوحاً،والنفح املصدر،واملرةُ نفحـةٌ،  فَن:يقالُ،"و دفعهيدلُّ على اندفاعِ الشيِء أ

ـ م نفحة كأطيبِ منها وخيرج:"،ويف احلديثهوفور هاندفاع:أي،الطيبِ سك  علـى  وجـدت  وجـه 
  .أولُ دفعة منه :أي)٣(،..."األرضِ

  

، الطرف والقطعةُ واجلزُء من العـذابِ :أي،حنوِ ما قاله أهلُ اللُّغة قال املُفَسرونَ في املُراد باملفردة على   
فالعذاب قليلٌ جداً ألنَّ النفحةَ أساساً تدلُّ على القليـلِ مث  )٤(،ولئن مسّهم أقلُّ شيٍء من العذابِ:واملعىن

تفيـد  "إن"فـ.(عذابأم سيضجونَ من هذا القليلِ فكيف لو أصابهم ال: قالَ نفحةٌ اسم مرة ، واملعىن 
مـع  "نفحة"وكلمةُ،بدلُ اإلصابة أو احلرقِ،فهو دونها يف املرتبة"املس"،وكلمةُالتشكيك يف وقوعِ العذابِ

هالعذابِ وحقارت بضعف البعضيةَ"من"و،تنوينِها يشعر كلُّه وإمنا هي نفحةٌ عـابرةٌ  تفيد م العذابفلم يأ،
  ....مل يضف إىل اسمٍ دالٍ على القهرِ واجلربوت ،مث إن العذابيسريةٌ من العذابِ

  

اسمٍ دالٍ على الشفقة قإىل أَر يفوهو بل أُض"إىل مقربٍ حمبوبٍ"رب بّالر مث أضيف،   وهـو ضـمري،
واحد إىل هدف دف كلُّها هذا العذابِخطابِ رسولِ اِهللا ،فالكلمات وهو وصف،  والضـآلة ؛بالقلة 

  )٥.(يل أنَّ املذنبني يندمونَ ويتأسفونَ على ما عملوا عند تعرضهم لنفحة بسيطة من عذابِ اِهللاليبني بالتا
____________________  

 ،٣٨٣/ ٣:،تفسري السمعاين٤١٠/ ٣:،فتح القدير٤٦٥/ ١:،غريب القرآن]نفح:[اللسان،التاج:انظر .١
 .١٠٤٠:اللُّغةمقاييس  .٢
السنة  ،١/١٦٢:،معارج القبول١/٥١٣:،مشكاة املصابيح٣/٥٤:أيب شيبة،مصنف ابن ٤/٢٨٧:مسند امحد بن حنبل .٣

 .مل أجد له خترجيا.١/٢٠٠:،تسلية أهل املصائب١/٦٣:،الثبات حىت املمات١/٤١:،الروح٢/٦٠٣:لعبد اهللا بن أمحد
 ،٧٠/ ٦:ودأَبِي السع،تفسري ١٥٢/ ٢٢:،التفسري الكبري٢٧/ ٣:،التسهيل لعلوم التنزيل٢٧٢/ ١:تنوير املقباس:انظر .٤

،تفسـري  ٥٤/ ٣:،تفسـري الثعـاليب  ٩٦/ ٤:،تفسري البيضـاوي ٢٤٦/ ٣:،تفسري البغوي١٨١/ ٣:تفسري ابن كثري
 .٨٢/ ٣:تفسري النسفي،٢٩٣/ ١١:،تفسري القرطيب٣٨٣/ ٣:،تفسري السمعاين٤٢٨/ ٢:السمرقندي

 :وانظر .م٢٠/٣/٢٠٠٨لقة بتاريخ ، بثّت احل١٠٥:احللقة:فاضل صاحل السامرائي/ برنامج ملسات بيانية مع الدكتور .٥
 :على الرابط التايل .مصطفى مسلم/ د.أ:ملسات يف أسلوب القرآن البياين وتناسقه 

http://www.madaa.net/vb/showthread.php?t=4412.)بتصرف( 
 

  



 ٢٦٢

 
 ١(قالَ الزخمشري":( يف املسثالثُ مبالغات والنفحة والنزارة فيه معىن القلة ولبناِء ...،ألنَّ النفح

املرة."  
  
   ن م م                                                                                         

  منيمالَىعت هلقَو يف:                             ١١/القلم                                                                                          
  

       ةيف اللُّغ أصلُ النم:هالشيِء وإبراز ابنِ فارسٍإظهار يدلُّ "أنَّ)٢(،جاَء عند أصلٌ صحيح النونَ وامليم
ةً:قالُ،ي"على إظهارِ الشيِء وإبرازِهيمميماً ونماً ونمن مم وينين ّمـمي  ،،من هذا األصلِ النميمةُنس مصدر

منوي نِمبه من منَّ ي،ةالناسِ:وهي يف اللُّغ بني اإلفساد من قومٍ إىل قومٍ على وجه هوإظهار قْلُ احلديث٣(؛ن( 
نمّ احلديثَ ينمه نمـاً فهـو   : يقالُ ضهِم ، كذلك سميت بذلك ألنَّ فيها إظهار أحاديث الناسِ عن بع

منام، عن النيب ويف احلديث َقال":أي)٤(،"ال يدخلُ اجلنةَ منام:    السـعاية علـى وجـه قَّالُ احلديثن
رِ.واإلفساداعلُ الشى قَونذَا املَعرِ بِهعالش يل:[ومنه فالطَّوِي                 [  

  

نوم كلَيونَ، عحقبلَهم الكَاشو        لَيكى عقد اهلَو نم لَو فعن الن٥(م(  
  
  
  

________________  
 .٢٢/١٥٢:التفسري الكبري:،وانظر١٢١، ٣/١٢٠:الكشاف .١
 .٩٩٩:اللُّغةمقاييس :انظر .٢
/ ٢:،مشارق األنـوار ١١٩/ ٥، ١٢٣ /٤:النهاية يف غريب احلديث واألثر،٨٢٥:املُفْردات،]منم:[اللسان،التاج:انظر .٣

/ ١:جامع الصغري التيِسير بِشرحِ،١١٤/ ١:،فيض القدير١٢٨/ ٢٢:،عمدة القاري٢٨١/ ١:،رياض الصاحلني١٩٤
 .١٨٢/ ٢:،مجع اجلوامع٢٦٦/ ١:،األذكار٥٣٩/ ٢:،كفاية الطالب٦٦١/ ١:،الثمر الداين٤٠٧

، ٣٩٩، ٣٩٦، ٣٩١/ ٥:،مسـند أمحـد ابـن حنبـل    ] باب بيان غلظ حترمي النميمة[ ١٠١/ ١: صحيح مسلم .٤
، ٣٠/ ١:،الكبـائر ١٨٢/ ٢:،مجع اجلوامع١١٢/ ٢:،شرح النووي على صحيح مسلم٣٠١/ ٧:،مسند البزار٤٠٦
 .١٥٥/ ٣:،إحياء علوم الدين٢٨١/ ١:،رياض الصاحلني٢١١، ١٦٠

،وبال ١/١٢٦:،طبائع النساء٢/٢٢:باألمايل يف لغة العر:البيت منسوب لعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود يف .٥
 ].منم:[،اللسان،التاج١٠/٤٦٦:احملكم واحمليط األعظم:نسب يف



 ٢٦٣

 هبقول اداملُر ينَ فورواملعىن " بنميمٍ" -تعاىل  –واملُفَس ، ةعلى حنوِ ما قاله أهلُ اللُّغ سـاعٍ   :أي: يف اآلية
  ) ١.(بالكالمِ بني الناسِ بقصد اإلفساد بينهم

  

     نَ  واختلفوراملُفَسذه ال يف املوصوفصفة فقيلَ الذميمة مل يقصد ا شخص مـن   كـلُّ  بلْ معني
ا وقيلَ اتصف املقصود ا الوليد بن ألنه وصفَ املغريةبأنه ذو مالٍ ه أبـو   وقيـلَ ،وكذلك كانَ وبنني
  )٢. ( شريقٍ بن األخنس وقيلَ، جهلٍ

  
  ن و ش    

  

  التناوش الَىعت هلقَو يف:                   ٥٢/ سبأ         
                                                                         

  

النونُ والواو والشني أصلٌ صحيح ):"٣(،قال ابن فارسٍيف اللُّغة على تناولِ الشيِء"نوش"تدلُّ مادةُ        
تنـاوش القـوم يف   "، وتناولَه:إذا تناولوه،وناشه ينوشه:تناوش القوم كذا:،يقالُ"يدلُّ على تناولِ الشيِء

تفاعلٌ من نوش -بدون مهزٍ:والتناوش)٤(،"القتالِ إذا تناولَ بعضهم بعضاً بالرماحِ ومل يتدانوا كلَّ التداين
   )٦. (وخصّصه البعض بالتناولِ السهلِ للشيِء القريبِ )٥(،التناولُ:يف اللُّغة وهو

  
  

_____________________  
  

 ،٣٧٠/ ٥:،تفسـري البيضـاوي  ٣٧٨/ ٤:،تفسري البغوي١٣/ ٩:أَبِي السعود،تفسري ٧٤/ ٣٠:التفسري الكبري:انظر .١
،تفسـري  ٢٠/ ٦:،تفسري السمعاين٤٥٩/ ٣:،تفسري السمرقندي٨٧٩/ ١ تفِْسير السعدي، ٧٥٨/ ١:تفسري اجلاللني

 .٢٦٨/ ٤:، تفسري النسفي٢٣٢/ ١٨:،تفسري القرطيب٢٣/ ٢٩:الطَّبرِِي
 .٤/١٣٨:التسهيل لعلوم التنزيل:انظر .٢
 .١٠٠٣:اللُّغةمقاييس  .٣
٤. ةاللُّغ بيذه٦/٤٦٩:زاد املسري،١١/٢٨٦:ت. 
الدر ،٤٢٨/ ٥:، معاين القرآن الكرمي٢٤٤، ١/١٤٣:الزاهر البن األنباري،]نوش:[اللسان،التاج،املصباح املنري:انظر .٥

أَبِـي  ،تفسـري  ٢٣٥/ ٢٥:،التفسري الكـبري ٣١٦/ ١٤:،تفسري القرطيب١٠٩/ ٢٢:الطَّبرِِي،تفسري ٧١٤/ ٦:املنثور
 :يل لعلوم التنزيل،التسه٤٢٦/ ٤:،احملرر الوجيز٢٥١/ ٣:،تفسري الثعاليب٥٤٥/ ٣:،تفسري ابن كثري١٤٠/ ٧:السعود

 ،١٥٨/ ٢٢:،روح املعـاين ٣٣٣/ ٣:،تفسري النسفي٣٤١/ ٤:،تفسري السمعاين٩١/ ٣:،تفسري السمرقندي١٥٣/ ٣
 .٢٦٣:من بديع لغة التنزيل ،٨٨٣/ ٢:،غريب احلديث للحريب٢٧٥/ ٦:أضواء البيان

 .٢٣٥/ ٢٥:، التفسري الكبري١٥٣/ ٣:، التسهيل لعلوم التنزيل٢٧٥/ ٦:أضواء البيان: انظر .٦
  



 ٢٦٤

  ]الطَّوِيل:[دريد بن الصمةوقول 
  

  )١(كوقْعِ الصياصي يف النِسيجِ املُمدد           فجِئْت إِليه والرماح تنوشه  
  

والتناؤش:نأشاً إذا أبطأً وتأخر ينأش أَشنأشاً:يقالُ)٢(،تفاعلٌ من ن هأنأش األمر نأشت:فانتأش همن ،أخرت
  ]الطَّوِيل[ :الشاعرِ ذلك في الشعرِ قَولُ

  

نمنِي تيشاً أن يكون أطاعئي ن                ورِ أموراألم دعب ثَتدح قَد٣(و(  
  

  

كيـف هلـم أن   :وعليه يكونُ املعـىن )٤(،،فباألوىل قرأَ قراُء املدينةوباملفردتنيِ قرأَ القراُء.تمنّى أخرياً:أي
وقد كانَ قريباً منهم يف الدنيا قبلَ ذلك الوقت ٥.(يتناولوا اإلميانَ يف ذلك(قرأَ:وبالثانية ومحزةُ األعمش 

٦.(الكسائي(هلم أن يتحركوا فيما ال حيلةَ هلم فيه:"وعليه يكونُ املعىن من أين)."ـرِي يف   )٧قـال الطَّب
٨(تفسريِه":(من القولِ والصواب يقالَعندي أن  يف ذلك:ما قراءتانإ  األمصـارِ  يف قـراءِ  معروفتـان 
،ومل يكونوا يتناولونه يف حنيِ كيف يتناولون التوبة واإلميانَ من مكان بعيد:،ليصبح املعىن"املعىن بتامتقار

  )٩. (االختيارِ قبلَ ذلك يعين يف الدنيا 
___________  

/ ١١، ٨٩/ ٥:،خزانـة األدب ٣٣٨/ ١:،ديوان احلماسـة ٨٢٤/ ٢:ية،احلماسة املغرب١٨١/ ٢:مجهرة أشعار العرب:البيت يف .١
٢٩٨،ةاللُّغ بيذهة،مجهرة ١٨٦/ ١٢:تاللسـان،التاج  ،٢٧٤/ ٤:،فـتح القـدير  ١٦١/ ١٤:،تفسري القرطيب٢٤٢/ ١:اللُّغ: 

 )رتنظ(،٢٣٥/ ٢:،احليوان٢١١/ ٤:،السرية النبوية١٧٥/ ٢١:،روح املعاين٥٨/ ٢:،ديوان املعاين)فجئت](نوش[
،غريـب احلـديث   ٢٤٣/ ١:الزاهر البـن األنبـاري  ،١٣٣/ ٤:،عمدة احلفاظ]نوش:[،اللسان٢٨٦/ ١١:تهذيب اللُّغة:انظر .٢

 .٣١٧/ ١٤:،تفسري القرطيب٨٨٣/ ٢:، غريب احلديث للحريب٥٦١/ ٢:للخطايب
/ ١:،مجهـرة األمثـال  ٢٤٤/ ١:نبـاري الزاهر البـن األ ،٦١١/ ١:،أساس البالغة٢٨٦/ ١١:تهذيب اللُّغة:البيت بال عزو يف .٣

/ ٨:تفسري الـثعليب  ،٣٤٥/ ١:،التبيان يف تفسري غريب القرآن]نأش:[،اللسان،التاج٣٠٢/ ١:،املستقصي يف أمثال العرب٢٣٦
 .١٠٩/ ٢٢:الطَّبرِِي،تفسري ٣١٧/ ٤:،تفسري القرطيب٩٥

 .١٨١/ ١:سري يف القراءات السبعالَّتي:انظر .٤
 .٤/٣٣٦:فتح القدير :انظر .٥
/ ٣:،تفسري السمرقندي٥٦٣/ ٣:،تفسري البغوي٤٢٦/ ٤:،احملرر الوجيز٥٩١/ ١:،حجة القراء٤٦١/ ١:إحتاف الفضالء: انظر .٦

/ ٨:، تفسـري الـثعليب  ٢٨٠/ ٧:،تفسري البحر احمليط٣٣٦/ ٤:،فتح القدير٤٦٩/ ٦:،زاد املسري٣١٦/ ١٤:،تفسري القرطيب٩١
٩٥ . 

 ].نوش:[،اللسان٢٨٦ص/١١ج ةتهذيب اللُّغ ،٩١ص/٣تفسري السمرقندي ج .٧
 .١١٠/ ٢٢:الطَّبرِِيتفسري  .٨
، ١٣٣/ ٤:،عمدة احلفـاظ ٨٨٨/ ٢:،تفسري الواحدي٣٣٣/ ٣:،تفسري النسفي٢٥١/ ٣:تفسري الثعاليب،٨٢٩:املُفْردات :انظر .٩

١٣٤.  



 ٢٦٥

   ن و ص                                                                                          
  مناصالَىعت هلقَو يف:                                 

                                                                              ٣/ص                                           
  

          املناص:،١(امللجأُ واملفر(ِجميئاً أو ذهاباً بغيةَ الفرار نوصاً مبعىن حترك ينوص من ناص).٢( قال ابن
 نٌفـال  ما ينـوص :"،يقالُ"النونُ والواو والصاد أصلٌ صحيح يدلُّ على تردد وجميٍء وذهابٍ):"٣(فارسٍ

حلاجيت وما يقدر على أن ينوص نوصاً ومناصاً،أيو)٤(،"لشيٍء أي يتحرك ينوص أَ،:ناصلَج واستناص، 
  ]املنسرح[:يصف فرساً له بدرٍ بنِ حارثةَ لُوقومنه في الشعرِ بِهذَا املَعنى )٥(والسالمةَ، املناص طلب:أي

  

راِء غَمإِذَا الْجِر ترقَص هانندي       عبِي اصنتاس امرو يرلِ جح٦(املُس(  
  

  ]الطَّوِيل:[وقولُ األعشى
  

ىليلَ تذكرت بِ وقد            تذكرٍ حني التنعنها ت ٧(بعيد واملناص(  
  

          ومناص يف اآليةمصدر  ميميمن قوله ناص قـالَ     ينوص،واملفر نوصاً ومناصـاً،مبعىن امللجـأ
 ابـن  قـال )٨.(ليس احلني حني ملجأ ومفرٍ:املُفَسرونَ في املُراد باملفردة على حنوِ ما قاله أهلُ اللُّغة،أي

 وخـذوا  اهربـوا  :أي،مناص لبعضٍ همبعض قال احلربِ يف فاضطروا قاتلوا إذا مكةَ كفار كان":عباسٍ
مكَحذر م نزلَ افلم وجل عز-اُهللا أنزلف مناص قالوا ببدرٍ العذاب-:         أي: 
  )٩".(القولِ هذا حني احلني ليس

________________  
، عمـدة  ٨٢٩:، املُفْـردات ]نـوص :[،التاج،املعجم الوسـيط  اللسان،القاموس احمليط، ،خمتار الصحاحالعني،:انظر .١

 .١٥٤/ ٢٦:،التفسري الكبري٣٣٣/ ٦:،أضواء البيان٢٣٤/ ٤:احلفاظ
 .١/٤٠٣:معجم األفعال املتعدية حبرف،١/٣٥٨:التبيان يف تفسري غريب القرآن،]نوص:[اللسان،التاج:انظر .٢
 .١٠٠٣:مقاييس اللُّغة .٣
٤. ةاللُّغ بيذهنوص:[،اللسان،التاج١٢/١٧٢:ت.[ 
 .٤/٧٤:الكشاف ،٦/٣٣٣:أضواء البيان ،٧/٣٦٥:تفسري البحر احمليط ،٢٦/١٥٤:التفسري الكبري :انظر .٥
 .٤/٧٤:الكشاف، ٧/٣٦٥:،تفسري البحر احمليط]نوص:[،اللسان،التاج١٢/١٧٢:ت منسوب له يف تهذيب اللُّغةالبي .٦
 .١/٣٧١:،اإلتقان يف علوم القرآن٤/٤٢٢:فتح القدير،٧/١٤٤:الدر املنثور:البيت منسوب لألعشى يف .٧
 ،٣٢٣٦/ ١٠:،تفسري ابـن أيب حـامت  ٢٥٦/ ١:،تفسري الثوري٢٨/ ٤:،تفسري ابن كثري١٤٤/ ٧:الدر املنثور:انظر .٨

 .٧٢/ ٣:،تفسري العز ابن عبد السالم١٠٠/ ٧:،زاد املسري١٢٠/ ٢٣:،تفسري الطَّبرِِي٥٩٨/ ١:تفسري اجلاللني
  .٨/١٧٨:،تفسري الثعليب٤/٤٨:تفسري البغوي:انظر .٩



 ٢٦٦

    هـ ر ب                                                                                          
  هرباالَىعت هلقَو يف:                                                                           

                                                                                   ١٢/اجلن                                                                                 

  

          اهلرب:الذهاب والفرار بسرعة ١(،من خوف(وغريِ لإلنسانقالَه، فارسٍ ابن)والـراءُ  اهلاُء):"٢ 
 الَّـذي  املوضـع  هرب،واملرّفَ:،أيوهروباً هرباً يهرب هرب:يقالُ،"رّإذا فَ برهي ه واحدةٌ كلمةٌ والباُء
والفاعلُإليه يهرب،:هارب،ويف احلديث":ما لعيايل هارب ثَلٌوأ)٣(،"وال قاربم وال  "صلُه هـارب مالَه
مالَ:أي)٤(،"قاربه عن املاِء بعري يصدر بيقر مالَ:أي،املاَء وال بعريشيٌء ه .  

  
  " : )٥( كـثريٍ  ابـن  قـالَ  ،اللُّغة  ما قاله أهلُ على حنوِ يف اآلية باهلربِ في املُراد املُفَسرونَو          

    :وقوله                    أي : اِهللا قـدرةَ  أن نعلـم 
  . " امنّ أحد هيعجز ال  قادر علينا هفإنّ ، اهلربِ يف اأمعنّ ولو ، األرضِ يف هنعجز ال اوأنّ علينا حاكمةٌ

  
  
  
  
  

_______________  
  

 .١٥٢/ ٦:تهذيب اللُّغة،]هرب:[العني،اللسان،خمتار الصحاح:انظر .١
 .١٠٦٩:اللُّغةمقاييس  .٢
النهايـة يف غريـب احلـديث    ،٩٩/ ٤:الفـائق (،٦٢٠/ ٨:،املطالب العالية١٩٥/ ٢:غريب احلديث البن اجلوزي .٣

 .مل أجد له خترجيا])مايل ولعيايل[٣٣/ ٤:واألثر
،إصالح ٣٣٣/ ٢:،املستقصي يف أمثال العرب٥١٤/ ١:،فصل املقال يف شرح كتاب األمثال٢٧٠/ ٢:جممع األمثال .٤

، ١٥١/ ٦:تهـذيب اللُّغـة  ،١٥٣/ ٢:،املزهر يف معاين كلمات الناس٩١/ ١:،األمايل يف لغة العرب٣٨٤/ ١:املنطق
١٥٢. 

 .٤/٤٣١:تفسري ابن كثري .٥
 

 



 ٢٦٧

  هـ ز ل  

 اهلزل  الَىعت هلقَو يف:                      ١٤/الطارق                                                                                                 

  
 ومل يكـن  إذا مـزح  هيف كالم هزلَ يهزِل هزالً فالنٌ:قالُي)١(،اجلد نقيض:اللُّغةيف  اهلزلِ أصلُ         

 والالم والزاى اهلاُء):"٢(فارسٍ ابن قالَ.لِزاهلَ كثري:لٌيزه ورجلٌ؟،هازلٌ أم أنت له أجاد فيه،تقولُ جاداً
قياسٍيف  كلمتان واحديدالن، فاهلزلُ.على ضعف: نقـيض  واهلزالُاجلـد،  ـ  خـالف السنِم" وعنـد، 
  ]الطَّوِيل:[ الكميت لَقا،"باهلزالِ ،تشبيهاًله وال ريع ال حتصيلَ كالمٍ كلُّ:اهلزلُ)"٣(الراغبِ

  

  )٤(ي كُلِّ يومٍ ونهزِلُيجد بِنا ف                  ا وطُوله اةى حب احلَيأَرانا علَ
  

  ]الوافر:[ اآلخر وقالَ
  

وا أَمرِدي وسإِ وفأَ الُخرِدأَ               يهاكَذَ لٌزأَ مقَ مجِ لُو٥(د(  
  

علـى   به يف اآلية في املُراد املُفَسرونَو،من اهلازلِ الصادر الكالم:يأ:به على املفعولِ قلَطْي مصدر:زلُواهل
 يعين أنه جد:"الزخمشري قالَ)٦.(والباطلِ باللعبِ سه وليكلُّ جد القرآنَ أنَّ:،واملعىناللُّغة ما قاله أهلُ حنوِ
به  عفَّرتي معظماً يف القلوبِ مهيباً يف الصدورِ أن يكونَ بذلك اُهللا هوقد وصفَ هفيه ومن حق ه ال هوادةَكلُّ

  )٧".(هه وسامعقارؤ
  

  
_______________  

، تهـذيب  ٢٣٢/ ٤:األعظـم احملكم واحملـيط   ،]هزل:[احخمتار الصح التاج، اللسان، :القاموس احمليط العني،:انظر .١
ة٩٠/ ٦:اللُّغ. 

 .١٠٧٠:اللُّغةمقاييس  .٢
 .٨٤١:املُفْردات .٣
 )الشطر الثاين(١١/ ٢٠:،تفسري القرطيب١١٧/ ٣:،ديوان املتنيب]هزل:[اللسان،التاج: البيت كامال يف .٤
 . ٤٧٧/ ٨:الدر املنثور:البيت لقيس بن رفاعة يف .٥
،تفسري ١٤٩/ ٣٠:الطَّبرِِي،تفسري ٩٢٠/ ١:تفِْسير السعدي،١٢١/ ٣١:،التفسري الكبري٤٦٧/ ٥:رر الوجيزاحمل:انظر .٦

 .٦٧/ ١:،التبيان يف أقسام القرآن٤٤٠/ ٣:العز بن عبد السالم
  .٤/٧٣٧:الكشاف .٧

  



 ٢٦٨

   هـ م س                                                                                          
  مهســاــالَىعت ــهلقَو ــيف:                                                      

                                                                                ١٠٨/طه                                                                                          
         ةأصلُ اهلمسِ يف اللُّغ:،اخلفي ١(الصوت(من همس سقالَمهْساً يهم، فارسٍ ابن)اهلاُء):"٢ وامليم 
على خفاِء يدلُّ والسني صوت ما يكونُى ،وأخفَ"وحس من األصوات دامِ؛األق صوتلَطْلذلك يعلى  ق
وطِء خلفاِء)٣(؛اهلموسِ لفظُ:األسد قدملُ،على األرضِ هرِ قَوعالش يةَ ومنه فبؤر يصف نفسه  بالشـدة:                                                    

  ]الرجز[
  )٤(واَألقْهبينِ الفيلَ واجلَاموسا                            سا لَيثٌ يدق اَألسد اهلَمو

  ]الرجز:[خرِاآل لُوقو
  )٥(إِنْ يصدقِ الطَير ننِك لَميسا                           وهن يمشني بِنا هميسا  

  

يريد صوت باهلمسِ . اإلبلِ أخفاف اداملُر يف ثالثةُ أقوالٍ  وللمفسرين يف اآلية:  
 هواختـار  )٨(،  وعكرمـةُ  )٧(،  احلسن وبه قالَ )٦(،  عباسٍ عن ابنِ . األقدامِ وطِء صوت : األولُ
  )١٠(.  الزجاجو)٩( الفَراُء

______ ___  
 .٨٤٦:املُفْردات،]مهس:[اللسان،التاج، خمتار الصحاح،القاموس احمليط،املصباح املنري: انظر .١
 .١٠٧٥:اللُّغةمقاييس  .٢
 ].مهس:[،اللسان،التاج،املعجم الوسيط٦/٨٦:تهذيب اللُّغة :انظر .٣
/ ١١:،تفسري القرطيب٣٨٧/ ٣:،فتح القدير١٢٣/ ٤:،احملكم واحمليط األعظم]مهس[،]قهب:[اللسان،التاج:البيت يف .٤

 .١٧١/ ٧:،احليوان٢٤٧
/ ٢:النهايـة يف غريـب احلـديث واألثـر    ،٥٨/ ١٥:اللُّغـة  تهـذيب ،٤٢٢/ ١:اللُّغـة مجهرة :البيت بال عزو يف .٥

 ،اللسـان، ١١٠/ ١:،طلبـة الطلبـة  ٥٥، ٥٤/ ١٩:التمهيد البن عرب الرب.٣٦٠:املُفْردات،١١٤/ ٤:،الفائق٢٤١
تفسري  ،٢٧٢/ ١:،احملرر الوجيز٢٥٦/ ١:،الكشاف٢٦١/ ٦:،تفسري الثعليب٤٠٧/ ٢:،تفسري القرطيب]رفث:[التاج

 .٢٧٧/ ٤، ٣٧٣/ ٣:،االستذكار١١/ ٢:،تبيني احلقائق٢٠٠/ ١:،تفسري السمعاين٢٣٨/ ١:ابن كثري
،تفسـري البحـر   ٣٢٣/ ٥:،زاد املسري٢٦٤/ ١٦:،روح املعاين٦٠٠/ ٥:الدر املنثور،١٠٢/ ٢٢:التفسري الكبري:انظر .٦

 .٢٦٠/ ٦:احمليط
 .٣٢٣/ ٥:، زاد املسري٢٦٤/ ١٦:، روح املعاين١٠٢/ ٢٢:التفسري الكبري: انظر .٧
، تفسري البحـر  ٣٨٨/ ٣:،فتح القدير٣٢٣/ ٣:، ،زاد املسري٦٠٠/ ٥:الدر املنثور،١٠٢/ ٢٢:التفسري الكبري: انظر .٨

 .٢٦٤/ ١٦:روح املعاين ،٥٨/ ١٩:،عمدة القاري٢٦٠/ ٦:حمليطا
 .٢٦٤/ ١٦:روح املعاين .٢٦٠/ ٦:، تفسري البحر احمليط٣٢٣/ ٥:زاد املسري:،وانظر٢/١٨٧معاين القرآن  .٩

  .٢٦٤/ ١٦:روح املعاين .٢٦٠/ ٦:، تفسري البحر احمليط٣٢٣/ ٥:زاد املسري:،وانظر٣/٣٧٧: القرآن وإعرابهمعاين .١٠



 ٢٦٩

  
  )١(.عباسٍ بنِعن ا ،يف روايةنطقٍ بغريِ الشفاه حتريك:والثاين

  
  )٣(".اخلفي الصوت:"أبو عبيدةَ وقالَ)٢(،عن جماهد،الصوت ،وخفضِالكالمِ ختافت:والثالثُ

  
 خشوع ألنه يناسبعندي ؛  هو األقرب األخري إال أنْ املفسرين وعليه أكثر هو األشهر األولُ وإن كانَ
األصوات يف أولِ اآلية املذكور وهي المن جهة ذلك ما يؤيد أل املنسوبةُ قراءةُ،وألنَّ هناكبنِ كعـبٍ  يب 

  . أعلم واُهللا )٤(".فال ينطقونَ إال مهساً"
  

 يزيـد  صوت هلم عمسي ال ... وخفيت وخضعت الفزعِ شدة من األصوات خشعت):"٥(قال الرازي
 اُهللا كـانَ  ملن قّحو.هلضعف الشفتنيِ بتحريك يفهم كالماً يكونُ ويكاد الصوت ىأخفَ وهو اهلمسِ على

حماسبأن ه طرفُ خيشعه ويضعف صوتقولُ وخيتلطَ هغَ ويطولَ همه " .  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  

 .٢٦٤/ ١٦:روح املعاين ،٢٦٠/ ٦:، تفسري البحر احمليط٣٢٣ /٥:، زاد املسري٢٣١/ ٣:تفسري البغوي:انظر .١
، تفسـري  ٢٦٠/ ٦:تفسري البحر احملـيط ،٣٢٣/ ٥:سريزاد امل،٢٦٤/ ١٦:،روح املعاين٢٦١/ ٦تفسري الثعليب،:انظر .٢

 .٢٣١/ ٣:البغوي
 .٢٦٤/ ١٦:روح املعاين ،٢٦٠/ ٦:، تفسري البحر احمليط٣٢٣ /٥:سريزاد امل :،وانظر٢/٣٠:جماز القرآن .٣
 .٣٨٧/ ٣:،فتح القدير٢٦٤/ ١٦:، روح املعاين٢٤٧/ ١١:،تفسري القرطيب٢٦٠/ ٦:تفسري البحر احمليط:انظر .٤
 .٢٢/١٠٢:التفسري الكبري .٥

  
  



 ٢٧٠

  و س ن*  
 سنة   ـالَىعت هلقَو يف:                          

                                                                                ٢٥٥/البقرة                                                                                                            
   
  

أو بني  انُسعن:،أيانُنسفهو و يوسن الرجلُ نسو:يقال)١(النعاسِ، على الداللةُ نسيف و األصلُ        
ـ النعاسِ ى كثريةُ،والوسن،وكذا املرأةُأتاها نائمةً:الناقةَ الفحلُ توسن:وقوهلم ، واليقظان النائمِ والس،يف  ةُن
 ةلسنيِا بكسرِ :اللُّغ-النعاس وهو فتور يتقدم يف الـرأسِ  ،يبدأُالنومِ بل أوىل مراحلِ)٢(،وليس بنومٍ النوم 

  ]البسيط: [ىملْأيب س بنِ زهريِ ومنه في الشعرِ قَولُ،كان نوماً القلب فإذا خالطَ
  

  

  )٣(وال ينام وال يف أَمرِه فَند         ال سنةٌ  يف طوالِ الدهرِ تأخذه
  

  

       والسةُن مصدر وسكَ نعدمصدرِ ة وعنَدورقال املُفَس، اداملُر يف  الكرمية ما قالـه   على حنوِيف اآلية
خيفَـى عليـه    ال،بل هو قائم على كلِّ نفسٍ هعن خلق وال غفلةٌ نقص ال يعتريه اُهللا أنَّ:،واملعىناللُّغة أهلُ

  ومجلةُ)٤(خافيةٌ،           ٌواردة اِهللا يف تنزيه-ّوجلَّ عز- الـنقصِ  عن صـفات، 
اجلملةُ تأكيد ملا قبلَها،مقررةٌ ):"٥(صاحب املنارِ  قالَ.قاته ملخلو هوحفظ هقيوميت وكمالِ هعظمتل ومؤكدةٌ

 على أكملِ وجه والقيومية ملعىن احلياة"  
________________  

،وهذا خالف املعروف ،ولعله )٤٢٩(فقد أتت فيه  من سنه املُفْرداتيف كل املعاجم العربية جاءت السنة من وسن ماعدا يف *
  .اجتهاد ناسخ 

 .١٠٩٢:اللُّغةمقاييس :انظر .١
 ،١٣٥/ ١:،التبيان يف غريب القـرآن ٢٧٩/ ١:،غريب القرآن٨/ ٧:،التفسري الكبري٩،١٦،١٩/ ٢:الدر املنثور:انظر .٢

 ،٥٥٢: ١:،تفسـري البيضـاوي  ٢٣٨/ ١:،تفسري البغوي٤٨٧/ ٢:،تفسري ابن أيب حامت٢٤٨/ ١:أَبِي السعودتفسري 
/ ١:،تفسري الواحدي٢٥/ ١:،تفسري القرطيب٦/ ٣:الطَّبرِِي،تفسري ١١٠/ ١:تفِْسير السعدي،٢٠٠/ ١:تفسري الثعاليب

 ،٣٢٧/ ١:، الكشاف٤٠٤/ ٣:،الربهان يف علوم القرآن٢٥٠/ ١:،تفسري ابن زمنني٢٧١/ ١:،فتح القدير١٨٣
 .٢٥/ ١:،تفسري القرطيب١٦/ ٢:الدر املنثور،٢٧١/ ١:،فتح القدير٥١٤/ ١:الزاهر البن األنباري:البيت يف .٣
 .٢٠٩/ ١:،معارج القبول٢٧١/ ١:،فتح القدير٨/ ٣:،روح املعاين٣٠٩/ ١:تفسري ابن كثري:انظر .٤
 .١٤٤٠):دراسة نظرية تطبيقية على سوريت الفاحتة والبقرة(ثر السياق القرآين يف التفسريأ:،وانظر٣/٢٦: تفسري املنار .٥

 
  



 ٢٧١

  
قـال  :أنه قال وقد دلت السنةُ على ما دلت عليه اجلملةُ صراحةً فقد جاَء عن أيب موسى األشعري 

  )١" . (إنَّ اَهللا ال ينام ، وال ينبغي له أن ينام":  رسولُ اِهللا 
  

   يو ش    
  شية   ـالَىعت ـهلقَو يف:                       

                                              ٧١/البقرة                                                   
  

     ةيِ يف اللُّغشأصلُ الو:بنقشٍ أو غريِه هالشيِء وحتسين وشياً وشيةً:يقالُ)٢(،تزيني أشيه الثوب وشيت ،
 ")٤(:،قال الزجاجبلون لون خلطُ يف اللون الوشيو )٣(زخرفته وحسنته ونسجته على لوننيِ فأكثر،:أي

ةيف اللُّغ خلطُ:الوشي لون بلون"مي بذلكس، وحتسـني ـ ،وكذلك يف الكالمِ،؛ألنه تزيني ـ يؤلفُ ه ه ويلون
يقالهويزين،:ه ومنَّقَه،ومنه قيلَ للكذابِ والنمامِ:ه،أيوشى كالمنباألباطيلِواشي؛ زي هكالم ألنه حيسن، 

  ]البسيط[ :قَولُ كعبِ بنِ زهريٍ ذا املعىنِ ومنه في الشعر
                                                 

  )٥( لَمقْتول ىملْس أيب ناب يا إنك               : وقَولُهم بِجنبيها، الوشاةُ يسعى
  

   ]الطَّوِيل:[وقولُ كُثَير عزةَ
  

  ويل له مهالـه أنْ تقـفال تكْرمي         يب عندكم  ى نْ واشٍ وشفيا عز إ              
  )٦(لقُلنا تزحزح ال قريباً وال سهال            كما لو وشى واشٍ بعزةَ  عندنا   

_____________  
ـ ١/٧٠:،سنن ابن ماجه١/٤٩٩:،صحيح ابن حبان)باب يف أن اهللا ال ينام(١/١٦٢:صحيح مسلم .١ تخرج ،املسند املس

 .١/٣٢٠:،اجلمع بني الصحيحني١/٢٤٤:على صحيح مسلم
 .١٠٩٣:اللُّغةمقاييس : انظر .٢
 ].وشي:[اللسان،التاج،القاموس احمليط،املصباح املنري،خمتار الصحاح،املعجم الوسيط:انظر .٣
 .٢٤/ ٣:،كشف املشكل٩٩/ ١:زاد املسري:انظر،و١/١٥٢:معاين القرآن وإعرابه .٤
،تـاريخ  ٨٦/ ١:،اجلمل يف النحـو ١٠١/ ١:،أساس البالغة٢٣٨/ ١:أشعار العرب ،مجهرة٤٩/ ١:ديوانه:البيت يف .٥

،تفسـري  ٦٨١/ ٢:،إبراز املعاين مـن حـرز األمـاين   ١٦٢/ ٣:،الفائق٣٧١/ ٤:،البداية والنهاية٦١٩/ ٢:اإلسالم
 .١٢٤/ ١٦:،تفسري القرطيب٣٥٢/ ١:الطَّبرِي

األمايل يف لغـة   ،٢٩٧/ ٢:،الزاهر البن األنباري١٣٤، ١٣٣/ ١٥، ١٩٧/ ١٢:،األغاين١/١٢٥: ديوانهالبيتان يف  .٦
 .٢/١٣٠:العرب



 ٢٧٢

  ]الطَّوِيل: [يعفُر  بنِ وداألس لُوقو
  

  لتوهبِ حىت تاحلَر ها رِماحتمقِ             حارميِ النشرٍ مثلِ وورِ نزاه١(ب(  
  

  ]البسيط: [ذي الرمة  لُووق
  

القف ى كأنَّ رياضألبسها  حت                جِيدنتيلٌ ولجت قَربيِ عشو ن٢(م(  
  

ـ يف اآلية مصدر وشاه وشياً وشيةً ،حذفَت الواو وعوض عنها باهلاِء كما قيـلَ يف  "شية"و وزنتزنـةً  ه 
ووعدتعلى حن، عدةً ه بالشية اداملُر ينَ فورأيوِ ما قاله أهلُ اللُّواملُفَس،ةها:غلون ٣(.ليس فيها لونٌ خيالف (

  ".هالونِ غري لونٌ فيها ليس) :"٤(قالَ ابنُ كثريٍ 
 

   و ف د                                                                                          
  وفداالَىعت هلقَو يف:                       

                                                                                  ٨٥/مرمي                                                                                    
  

الواو والفاُء والـدالُ أصـلٌ   ):"٥(،قالَ ابن فارسٍالطلوعِو رافالداللةُ على اإلش"وفد"يف األصلُ         
 ):٧(وعند الراغـبِ  )٦(،القادمونَ على امللوك واألكابرِ:،والوفد لغةً"صحيح يدلُّ على إشراف وطلوعٍ

" احلوائج مستنجزين ين يقدمون على امللوكهم الَّذ. "  
_________________ 

 ].وشي:[ط األعظم،اللسان،التاجاحملكم واحملي:البيت يف  .١
،غريـب  القـرآن البـن    ٦٧٣/ ١:،غريب احلديث للخطـايب ٣٥١/ ١٠:تهذيب اللُّغة،١٠٩/ ١:البيت يف ديوانه .٢

،تفسـري  ١٩٢/ ١٧:،تفسـري القـرطيب  ٢٤٧/ ٢:الزاهر البن األنباري،٢٧/ ١:،األمايل يف لغة العرب٨٩/ ١:سالم
 ].جند:[،التاج]عبقر[،]جند:[اللسان،٢٣٧/ ٥:،احملرر الوجيز١٩٨/ ٩:الثعليب

،تفسـري  ١١٢/ ١:أَبِـي السـعود  ،تفسـري  ١٦٤/ ١:،احملرر الوجيز١٨٠/ ١:،الكشاف١٩١/ ١:الدر املنثور:انظر .٣
/ ١:الطَّبرِِي،تفسري ٣٤٣/ ١:،تفسري البيضاوي٨٤/ ١:،تفسري البغوي١٤٣/ ١:،تفسري ابن أيب حامت١/٩٣:السمعاين

 .٩٩/ ١:،فتح القدير١١٢/ ١:،تفسري الواحدي١/٥٦:ة األريب يف تفسري الغريب،تذكر١/٩٩:، املسري٣٣٩
 .١/١١٢:تفسري ابن كثري .٤
 .١٠٩٩:اللُّغةمقاييس  .٥
 .١٣٨/ ٣:،تفسري ابن كثري٩/ ٣:نزيل،التسهيل لعلوم الت] وفد:[التاج،القاموس احمليط:انظر .٦
 .٨٧٧:املُفْردات .٧



 ٢٧٣

،الواحـد وافـد   عليه إذا قدمت على فالن وفدت:قال،يووفوداً والوفد مصدر،من وفَد يفد وفداً        
،ومنه الوفود وهم الَّذين قـدموا علـى   ووفود مثلُ وعد ووعود)١(،واجلمع وفد مثلُ صاحبٍ وصحبٍ

   رسولِ اِهللا
  

 :" أيب طالـبٍ  بن علي قال)٢(،اتفق أهلُ اللُّغة والتفسريِ أن الوفد هم الركبانُ املكرمونَ وقد         
  )٣".(ها من ياقوت وزبرجدمخطُ اجلنة حبلية احملالة على النوقِ أم جييئون ركباناً

  

      ههم برمحتي غمرهم الَّذفاملتقونَ جيمعونَ إىل ربهم برضوانِهوخص،   علـى امللـوك الناس كما يفد،
  :-عز مـن قائـلٍ  -ك السوقِ يف حق الكافرين،فقالَمنتظرين الكرامةَ عندهم،بينما ذكر اُهللا بعد ذل

                ]٨٦/مرمي [ويف ذلك إهانةٌ واستخفاف عطاش ائم مكأ،
  )٤.(تساق إىل املاِء

  
   ي ن ع                                                                                          
  ينعهالَىعت هلقَو يف:                     ٩٩/األنعام                                                                                         

  

        عنالي:و،جضالنانِعالي:،طَافُهانَ قحو كرأَد ي قَدالَّذ جاضنِ:يقال)٥(الني، الثَّعمر أي:نضجواملصدر،: 
 والناضجِ النضيجِ انِع،مثلُوالي عيوالينِ)٦(،مثلُ ينِع،إال أنه أكثر استعماالً عن الفَراِء وينوعاً،وأينع وينعاً ينعاً

  )٧" . (الينع جمع يانِعٍ كَراكبٍ وركْبٍ وتاجِرٍ وتجرٍ وهو املدرك البالغُ :"األنباري نقلَ عن ابنِ
______________  

  
ختريج الدالالت ،١/١٦٢:عون املعبود،٥/١١٣:حاشية السندي،٣/٣٥١:فتح القدير،١١/١٥١:تفسري القرطيب:انظر .١

 ].وفد:[،خمتار الصحاح١/٦٥٨:السمعية
 .١٠٧/ ٣:،تفسري ابن زمنني٥٠٥/ ٢:،فتح الباري]وفد:[،اللسان،التاج١٤٠/ ١٤:ذيب اللُّغةته:انظر .٢
 .٥٢٩/ ٥:،الفردوس مبأثور اخلطاب٢٣٠/ ٦:،تفسري الثعليب٢٠٩/ ٣:تفسري البغوي:،وانظر٣٢/ ٤:احملرر الوجيز .٣
 .١٦/١٣٦:روح املعاين ،٣/٤٧:تفسري النسفي ،٣/٤٤:الكشاف :انظر .٤
: ١:،تفسـري الثعـاليب  ٣٢٨/ ٢:،احملـرر الـوجيز  ٣٥٨/ ٤:،عمدة احلفاظ]ينع:[اج،خمتار الصحاحاللسان،الت:انظر .٥

 ،٥٤/ ١٧، ٨٤/ ١:،عمدة القاري٤٦٤/ ٢:،معاين القرآن٥٠/ ٧:،تفسري القرطيب٢٩٥/ ٧:الطَّبرِِي،تفسري ٥٤٦
 .٧/٥٠:،تفسري القرطيب٤/٤١:،كشف املشكل١/٣٩٣:تفسري غريب مايف الصحيحني:انظر .٦
 .٢/١٤٤:،فتح القدير٧/٥٠:،تفسري القرطيب٢/٢٦٣:ام القرآن البن العريبأحك:انظر .٧
 



 ٢٧٤

  
 ه١(ومنه يف كالمِ العربِ قولُ احلجاجِ يف خطبت":( وحانَ قطاإين ى رؤوساً قد أينعتفُهاألر"،)ومنه )٢

  ]الوافر[:كرب معدي بنِ عمروِ في الشعرِ قَولُ
  

  

  )٣(ينيع رمانٌ عليه يفَض                      راحاً عوارِضهِن على كأنَّ
  

املديد:[وقولُ اآلخر[  
  )٤(ينعا قد الزيتونُ حولَها                      كَرةـدس حولَ قبابٍ يف

  

         ةعلى حنوِ ما قاله أهلُ اللُّغ بالينعِ يف اآلية اداملُر ينَ فورينيع،واملُفَس نضجوإدراكَ هواملعىن)٥(،ه :
 صـاحلاً  مـدركاً  يانعاً صار أن بعد إليه ،وانظروالألكلِ يصلح ال ضعيفاً هطلوع وقت الثمرِ إىل انظروا"

 علـيكم  معنم،شـيءٍ  كلِّ على قادر هينع وقت ترونه كما صار حىت اهومنَّ اهرب الَّذي أن ،تعلموالألكلِ
إىل انظروا"أو)٦(،"اإلنعامِ عظيم نجِضواعتربوا ه فهو خالقاً له أنَّ ،واعلموابه أن على قادر كمحييي  بعـد 
كمااملوت، األرضِ من أخرج اليابسة النبات ومن األخضر الشجرة ٧".(الثمار(  

____________________  

لد ونشا بالطائف باحلجاز،وانتقل إىل هو أبو حممد ،احلجاج بن يوسف بن احلكم الثقفي،قائد داهية،سفاك،خطيب،و .١
الشام فلحق بروح بن زنباع نائب عبد امللك بن مروان فكان يف عديد شرطته،مث مازال يظهر حىت قلده عبد امللـك  
أمر عسكره،وأمره بقتال عبد اهللا بن الزبري،فزحف إىل احلجاز جبيش كبري وقتل ابن الزبري وفرق مجوعه،فواله عبـد  

نة والطائف،مث أضاف إليها العراق والثورة قائمة فيه،فانصرف إىل بغداد يف مثانية أو تسعة رجال من امللك مكة واملدي
النجائب،فقمع الثورة وثبتت له األمارة عشرين سنة،وبىن مدينة واسط بني الكوفـة والبصـرة ومـات ـا سـنة      

 ]٢/١٠٧: موسوعة األمساء واألعالم[هـ٩٥
النهاية يف غريـب احلـديث   ،٣/٦٩٣:غريب احلديث البن قتيبة،١/٣٤٣:صيصمعاهدة التن،٧/٥٠:تفسري القرطيب  .٢

تـاريخ  ،١/٢٦٢:صبح األعشى يف صـناعة اإلنشـا  ،١/٤٠٤:فصل املقال يف شرح كتاب األمثال، ٤/٨٤:واألثر
 .           ٥/٣٢١:اإلسالم

 ].ينع:[،اللسان،التاج١/٧١٤:،أساس البالغة٨/١٨٦:،خزانة األدب١/٦: البيت يف ديوانه .٣
 ].ينع:[،اللسان،التاج٧/٢٩٢:،خزانة األدب٣/١٤٠:تهذيب اللُّغة:،وبال عزو يف ١/١٠٧:لبيت لألحوص يف ديوانها .٤
 ،معاين القرآن٥٠/ ٧:،تفسري القرطيب٢٩٥/ ٧:الطَّبرِي،تفسري ٥٤٦: ١:،تفسري الثعاليب٣٢٨/ ٢:احملرر الوجيز:انظر .٥

 .٥٤/ ١٧، ٨٤/ ١:،عمدة القاري٤٦٤/ ٢ :للنحاس
 .٧/٥٣٢:اء البيانأضو .٦
 .١/٤٩٠:تفسري السمرقندي .٧
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 ً  األفعال:ثانیا

 الفعل الماضي-أ



 ٢٧٦

   أ ب ق  

  أبق الَىعت هلقَو يف:                   ١٤٠/الصافات   
  

 الَقَو ...رتتاس...لُجالر قبأَت):"٢(فارسٍ قال ابن)١(،ارتتواالس اُءفَختاالس: اِإلباقِ يف اللُّغة  لُصأَ       
بعضمه:الُقَي للرنَّإِ:لِج فيا،فَذَكَ كولُقُي:اِهللاو ا أتأبِمأَق،ي:ا أَمنكر"،   ـنم لُـوكاملَم بوره يمس هنمو

سي هأَنداً بِاِإلباقِ ، ليدحت هديس ، هنفَّى عختيو رتتأَ:الُقَيبق العبذَإِ:دا هربِيأْ ، بإِ قاًاقَب بِأَوق أْيبفهـو  ق 
ـ أَو اًاقَبإِ قأبِي دبالع قبأَ):"٣( باغالر قالَ. مثلُ كَافر وكُفَّارٍ ، واملصدر األباق  اقبأُ هعموج ، قآبِ بق 
بِأْياذَإَ ق هرب...وأَتّبق الرلُج تشببِ هه في االستارِت"إِ الُقَ،وال يال يف هوبِر العبد من سيده خةًاص   ـنم

ـ  قحلَفَ قبأَ-امهنع ي اُهللاضر-رمع نِالب اًدبع نَّأَ":،ومنه حديثُغَيرِ خوف ولَا كَد عملٍ  )٤(،"-مِوالربِ
  ]الرجز:[هاتزوج قد وكان،يربوع بنِ عمروِ صاحبة السعالة في الشعرِ قَولُومنه 

  

ِسكأم نيِكو برمي عبِآ إنق             قرلَى بضِ عي أرالعالس ق٥(آل(  
  

وتأبق الرأَ،لُجي:تشببِ هالعبقِاآلبِ د ي فالتاالي وفِّخستارِتو،منقُ  هاَأل لُوعل:[ىشالطَّوِي [  
  

  )٦(ال يتأبق اه املَوتتكن أَلَو              املَوت ربه نلَم يعجِز ماك وذَفَ
  

  ]الرجز:[رؤبةَ لُوقو
  

  )٧(فَتروا يف البِالد أبقَاحىت اش                ويغتزِي من بعد أفْقٍ أفَّقَا                
_____________  

  

 .٦٤:،من أسرار اللُّغة يف القرآن والسنة١٨/٣٥:عمدة القاري ،٥٩:اللُّغةمقاييس :انظر .١
 .١٣٦:الترادف يف القرآن الكرمي:،وانظر٥٩:اللُّغةمقاييس  .٢
 .٥٩:املُفْردات .٣
، ١/٤٦١:،احملرر يف احلديث٣/٤٣٥:الراية،نصب ١٥/٣:،عمدة القاري)كتاب اجلهاد(٣/١١١٦:صحيح البخاري .٤

 .٦٤:،من أسرار اللُّغة يف القرآن والسنة١/١٥:النهاية يف غريب احلديث واألثر
 ].أبق:[،التاج٥١:اللُّغة،مقاييس ٢/١٠٢٦:اللُّغةمجهرة :البيت بال عزو يف .٥
: ، اللسان،التاج١/٧٦:،معجم البلدان١/٢٢٠:تهذيب اللُّغة،)العجز فقط(٥١:اللُّغة،مقاييس ١/١٢٩:البيت يف ديوانه .٦

 ].أبق[
  .]أبق:[التاج:البيت يف .٧



 ٢٧٧

يف اهلروبِ  بينما ال يلزم ، يف العبد العيوبِ عنه وهو أكرب ى واهلربِللمولَ معىن املخالفة هذا ويف اإلباقِ         
 ، نقولُوالفرارِ أن يكونَ كذلك الرجلِ هرب ّوفر وال من األسدنقولُ أبق  .     

نَ يف معىن املفردةورأهلِ قولِ على حنوِ قال املُفَس  ةاللُّغ، أي حني ١( . هرب(  
  

        ويف اآلية إملاح إىل عبودية يونس أنه  ،ذلكقبل  خرجأن يتوجه أو شدةٌ إليه خوف  من سـيده ، 
 ألنَّ ، عليـه  اإلباقِ مفردة إطالق نسحفَ  وهو مليم  : هيف قول املالمة استحقاقِ بدليلِ ، له أن يأذنَ وقبلَ

 هغريِ دونَ عليه اسم اإلباقِ ولذلك أطلق ، هومماليكُ هعبيدهم كلُّ واخللق اجلميعِ مالك – ىتعالَو هسبحان– اَهللا
من األلفاظ يحتملُ الَّت املعىن نفسو ، هيالَّت منها الفرار واهلروب ، والفرق بني األوىل  أنَّ ، والفرارِ اإلباقِ مفردة

 ما يكونُ وغالباً  ، عملٍ وال كد ، خوف من غريِ هوذهاب العبد فهو هروب ، بالرق ومقترنةٌ بالعبودية لصيقةٌ
إال  وال يكونُ ، دوالعب من احلر يكونُ بينما الفرار ، خاصة حبالة خيتص فهو تصرف ، ال يهتدي إليه إىل حيثُ

 موقـف  يف مواجهة تكونُ فعلٍ ةدربِ ما يكونُ فهو أشبه ، ماند انكشاف وخوف ، مث سرعة يف طلبِ األبع
    : - تعاىل – هقولُ يف القرآن ذلك ومن أمثلة ، عصيبٍ                  

  ]فاحلُ]٥١، ٥٠/املدثر،رِم انكشف أو الرماةُ هلا األسد ، فخافت ، مسرعةً فهربت آمـنٍ  إىل مكان ، 

قرنَ لذلك الفرار باخلوف يف قولتعاىل – ه - :                ] بينمـا  ]٢١/الشـعراء
يكونُ اهلروب أو من كَ من خوفوإن  فاأللفاظُ ، والترتيبِ من التفكريِ بشيٍء سبوقاًم ما يكونُ وغالباً ،عملٍ د
منها خصوصيةً لكلٍّ يف املعىن إال أنَّ متقاربةً كانت أو أكثر ال جنده والقرآنُ ، هايف مثيالت استعملَ هنا الكرمي 
أكثر  ات دقةً يف تصويرِ املوقفد٢(. املُفْر(  

  

  ب ج س   
  انبجستعت هلقَو يالَىف:               ١٦٠/األعراف                                                                                                                               

  

      بِاالنجيف  اسةاللُّغ:االنفجقالَار، الباُء):"٣(فارسٍ ابن واجليم والسني فَتتح الشاِءاملَبِ َءي خةًاص"،ـ ي : الُقَ
بجاُءاملَ س يبجس وانبجس وتبجذَإِ سفَا تجرو،سحاب يتبجأَ،رِطَاملَبِ سي  :يفَتج٤( . ر(  

_____________  
، ٧/٢٠٥:أَبِـي السـعود  ،تفسري ٥/٢٦:،تفسري البيضاوي٢/٩١٤:،تفسري الواحدي٣/١٧٥:التسهيل لعلوم التنزيل .١

 .٧/٣٥٣:يط،تفسري البحر احمل١/٥٩٥:،تفسري اجلاللني٨/١٧٠:عليب،تفسري الث٤/٤٢:تفسري البغوي
، ١٣٦:،الترادف يف القرآن الكـرمي ٢٨٤، ٢٨٣، ٢٨٢، ٢٨١:سري القرآن الكرميالفروق اللغوية وأثرها يف تف:انظر .٢

 )بتصرف.(١٣٩، ١٣٧،١٣٨
 . ١١٥:اللُّغةمقاييس  .٣
 ].جبس:[اللسان:انظر .٤



 ٢٧٨

 عن النيب ويف احلديث":لو كان من قدمإىل مفرقِ ه رأسةٌقرح ه تنجِببالقيحِ س  أي)١(،"والصـديد :
عن  أثرٍويف ،تنفجر حذيفةَآخر  بنِ اليمان":ّإال بِ ا رجلٌما منآمةٌ ه يجِبسه٢(،"إال الرجلنيِ ا الظفر (
،ومن اسـتعمالِ  الرأسِ أم بلغُت ةُجّالشّ اآلمةُ،واها يفجرهسجِبي - رضي اهللا عنهما - وعمرأبا بكرٍ يعين 

  ]الرجز:[املفردة في الشعرِ بِهذَا املَعنى قَولُ الشاعرِ
  

  )٣(ف غَربي دالجٍ تبجساــوكي
  

:  ومنه في الشعرِ بِهذَا املَعنى قـولُ العجـاجِ  ،جارٍ:،وبجِيس وباجسىرج هنفس املاُء سجتفجر،وب:أي
  ]الرجز[

  )٤(وفاضت العني مبـاء بجسِ
  ]الرجز:[قولٌ آخر-أيضاً-منهجارٍ،و:أي

  )٥( باجس مباٍء الودقِ منهمرِ          راجس غيث كلَّ ريب أسقاك
  
  

         ةأكثرِ أهلِ اللُّغ عند واالنبجاس:،٦(االنفجار( ليلِاخلوعند)٧":(سجربـة ٍ   البيف ق أو انشـقاق 
ولعـلَّ  )٨(،وبعضهم جعلَه قريباً منه وليس هو،"فليس بانبجاسٍ فإن مل ينبع ينبع منه املاُء أو أرضٍ حجرٍ

االنبجاسِ واالنفجارِ،أن االنبجاس بني الفرق:من ضيقٍ،واالنفجار من :يكونُ فيما خيرج يكونُ فيما خيرج
  )١٠. ( هوكثرت هاتساع واالنفجار،املاِء روجِخ هو أولُ االنبجاس:وقيلَ)٩(واسعٍ يف الغالبِ،

___________  
  

 :،الترغيب والترهيب٥/٣٢٩:،فيض القدير٤/٢٧٢:حتفة األحوذي/٩/٤:،جممع الزوائد٣/١٥٨:مسند أمحد بن حنبل .١
حديث :صححه األلباين.(١/٥٥٨:،حسن األسوة مما ثبت من اهللا ورسوله يف النسوة٢/١٧١:، لبيان والتعريف٣/٣٥

 ).،صحيح اجلامع٧٧٢٥:رقم
 .١/٩٧:النهاية يف غريب احلديث واألثر،١/٥٧:،الفائق١/٥٥:غريب احلديث البن اجلوزي .٢
أسـاس  ، ]جبس:[العني واللسان:،والعجز وحده يف]وانحلَبت عيناه من فَرط اَألسى[:هذا عجز بيت للعجاج،وصدره .٣

  ].وكف:[،والبيت بتمامه يف التاج٢/١٥٩:، الكشاف٦٨٧/ ١:البالغة
 ،١/٢٦٧:اللُّغةالبيت بتمامه يف مجهرة  .٤
 )مل أجد له ترمجة(،١/٢٦٧:اللُّغةمجهرة :البيت منسوب أليب الزحف يف  .٥
،أسـاس  ١٠٨:املُفْـردات ،١/٢٣٠:،جمـاز القـرآن  ]جبـس :[العني،اللسان،الصحاح،خمتار الصـحاح،التاج :انظر .٦

  .١/٨٣:فعال األ ،٢/٢٠٧:واألدب اللُّغة،املزهر يف علوم ١/٢٩:البالغة
 )باب اجليم والسني والباء معهما(جبس:العني .٧
 .١/١٦٠:عمدة احلفاظ:انظر .٨
 .١/١١٥:التعاريف :انظر .٩

  .١/٢٧١:روح املعاين  ،١/٣٩٠:تفسري البحر احمليط :انظر .١٠



 ٢٧٩

 ، التعـرق  هو االنبجاس : وقيلَ )١( . من اللنيِ هخروج واالنفجار ، من الصلبِ هخروج االنبجاس : وقيلَ
وقيلَ ، هو السيالنُ واالنفجار : االنبجاس بِ املاِء خروجلَّقة ،  واالنفجار خروجه ٢( . " بكثرة(  

  

ه يف إال أن شيٍء يف كلِّ عام وهو ، منه ولكنه قريب ، االنفجارِ غري االنبجاس أنَّ الشواهد من خاللِ واملالحظُ
الثعاليب يف  ،كما ذكرمن احلجرِ املاِء خبروجِ اًخاص ،كذلك ليسفارسٍ بنا به كما ذكر اً،وليس خاصأكثر املاِء

  )٣( . همن أماكنِ املاِء خروجِ تقسيمِ
  

        التفسريِ أهلِ وأكثر اداملُر يباالنبجاسِ ف على أن٤( ، ه االنفجار( واستدلوا على ذلك بقولتعاىل  - ه- 

يحي القصةَك ها يف سورنفسة البقرة                    ]٦٠-البقرة [فعند أنه  املفسرين

ال تعارض واالنفجارِ االنبجاسِ بني واختالف ، هم بعض العامِ اختالف ٥( ، واخلاص (اجلمعِ وطريق معىن  بني
 ،حيثُهخروجِ لدوامِ منها قليالً مث يكثر املاُء يظهر العيونيف كذا و ، مث انفجر أوالً كانَ االنبجاس أنَّ املفردتنيِ

،وال بغـزارة  االنـدفاعِ  هو سرعةُ االنفجار ألنَّ)٦(؛ انفجاراً فيكونُ مع الغزارة مث يتسع ضيقاً املاِء خمرج يبدأُ
 ذا تارةً والتعبري):"٧(األلوسي العالمةُ قالَ.مث انفجارٍ مث انبجاسٍ بتعرقٍ ،فيبدأُاملخرجِ إال مع اتساعِ ذلك يكونُ

 ، يهممبعاص لَّ،مث قَالكثريِ باملاِء أوالً ها انفجرت،ولعلَّ"وما انتهى إليه اخلروجِ أولِ باعتبارِى أخر تارةًوباألخرى 
وقعا حقيقةً فاألمران ، غري ّأنمنهما تبعاً كلِّ حالةَ ه ذكر ملا يقتضيه السياق ، بينهما لكانَ ولو غاير  خـالف 

األوىل، وخالف ما يقتضيه السياق ٨( ، واملقام( ي فاالنفجارهو أَ الَّذاسـتجابةً  جـاءَ  من االنبجـاسِ  غَلَب 
فإنـه أتـى    -هنا  - أما االنبجاس )٩( ، والشربِ باألكلِ -هناك  -هم ،ولذلك أمرموسى  الستسقاِء
  .فقط هم إال باألكلِومل يأمر ، هلم موسى  استسقاَء بين إسرائيلَ لطلبِ استجابةً

_______________  
 .١/٢٧١:روح املعاين  ،١/٣٩٠:تفسري البحر احمليط  :انظر .١
 .٩/٨٨:روح املعاين ،١٥/٢٩:التفسري الكبري :انظر .٢
 .٣٠٠:اللُّغةفقه  .٣
 .١١٨:من الوجهة األدبية يف دراسة القرآن الكرمي:انظر .٤
 :،تفسـري اجلاللـني  ٢/٢٠٧:،تفسري البغوي١/٤١٧:،تفسري الواحدي١/٢١١:رآنالبيان يف تفسري غريب الق:انظر .٥

،تغليـق  ١/٣١٢:،اإلتقـان يف علـوم القـرآن   ١/٣٠٦:تفِْسير السـعدي ،٢/٥٢:،التسهيل لعلوم التنزيل١/٢١٧
 .٤/٢٥:التعليق

 . ٢/١١٨:من الوجهة األدبية،يف دراسة القرآن الكرمي:انظر .٦
 .٩/٨٨:روح املعاين  .٧
 .١٢٣:غة الكلمة يف التعبري القرآينبال:انظر .٨
  .٨١:نظرات لغوية يف القرآن الكرمي .٩



 ٢٨٠

الدكتو وقد ذكرباالنفجارِ التعبريِ يف سببِ ، السامرائي فاضلُ ر يف سورة البقرة ، واالنبجاس يف سورة 
  :مجلةً من األسبابِ ، منها " ألعراف ا

  

  ، البقـرة  ى يف سـورة استسقَ الَّذيأن موسى هو  .١              

                    ]ــرة ــب]٦٠/البق  فناس

يف حنيِ ، املاِء بانفجارِ إجابته ذكر يف سورة أنَّ األعراف قوميهم  هوا موسـى ن استسـقُ الَّذ 
                         

           ]األوىل أكملُ ،واحلالةُ]١٦٠/األعراف ، املاِء إجابته بانفجارِ فناسب 

 . الثانية دونَ
 

    : البقرة يف سورة قالَ .٢           )قالَ اَهللا أنَّ : ،أي)٦٠/البقرة 

ذلك ى قوالًملوس ، يف حني ذكر اَهللا أنَّ يف األعراف ـ أوح ى إىل موس ى بـذلك ويـاً ح   :   
                      ُواحلالــــة 

ذكـر   ذلك فناسب ، يى من الوحوأقو أكملُ من اِهللا الصريح القولَ فإنَّ ؛ وأمتُّ ى أكملُاألولَ
 . األعراف يف سورة واالنبجاسِ ، البقرة يف سورة االنفجارِ

 

    : البقرة يف سورة قالَ .٣          ]٦٠/البقرة[فجمع األكلِ هلم بني 
يف  باملـاءِ  االنفجارِ بذكرِ يبالغَ أنْ ذلك فناسب ، الشربِ ذكر ومل يرِد يف األعراف ، والشربِ

البقرة .  
  
  
  
  



 ٢٨١

    : فقـالَ  ، البقـرة  يف سـورة  هإىل نفِس القولَ أسند اَهللا أنَّ .٤             

           ]يف حنيِ]٥٨/البقرة، بللمجهولِ ى القولَن  يف األعـراف 

                     ]١٦١/األعراف[ وإسـناد ، 
 يف مقـامِ  فناسب ، للمجهولِ البناِء الفخب ، والتشريف التكرميِ يف مقامِ يكونُ هإىل نفِس القولِ

 . االنبجاسِ دونَ باملاِء ذكر االنفجارِ التكرميِ
 
 همتكـرمي  ويف مقامِ ، ي إسرائيلَى بنِعلَ النعمِ تعداد يف مقامِ وردت يف البقرة القصةَ إنَّ .٥     

                      ]أنَّ يف حنيِ] ٤٠/البقرة املقام يف سورة 
األعراف ، على ما فعلوه وارتكبوه من مآمثَ وتأنيبٍ تقريعٍ مقام ، يف مقامِ فناسب الـنعمِ  تعداد 
 )١. ( " ىاألخر احلالة دونَ ذكر االنفجارِ والتكرميِ

  
       وهكذا استعملت يف القصة يف موضعٍ مفردةٌ الواحدة واستعملت ها يف موضعٍغري مع أنَّ آخر 
 املفردتنيِ بني فخالف ، من االنبجاسِ أغزر باملاِء ذلك أن االنفجار ؛ واحد واملوقف ، واحدةٌ القصةَ
 )٢(. واحد واملوقف واحدةٌ القصةَ مع أنَّ

  
  
  
  
  
  
  

___________  
  

 .١٥٣:،صفاء الكلمة٨١:وية يف القرآن الكرمينظرات لغ:،وانظر١٢٥:بالغة الكلمة يف التعبري القرآين .١
 .١٢٢:بالغة الكلمة يف التعبري القرآين:انظر .٢
  
  



 ٢٨٢

  ب س م   
  تبسم الَىعت هلقَو يف:                      ١٩/النمل                                                                    

    

       البسم فاَأل يلِص ابتاُءد الضحالَ،قَك ١(سارِفَ ابن":(اُءالب والسين وامليأَ ملٌص واحدو،هـ  و إباُءد 
قْمالفَ مِدم لمسرةو،هو دنَو الضحليلقال اخلو،"ك":بسم يبسم بسا فَذَإِ اًمتـ  ح فَشتيـ كَكاملُ ه ٢(،رِاش (
الُقَي:بسم يبسم وتبمس وابتسم،وففَي صة بِالني ":َلَ انَكا يضحالإِ ك تبس٣(،"ام(  ـمسبقَد كَانَ التو

  ]الكامل:[قَول الشاعرِ  هنم،ومعروفَاً عند العربِ
  

  تمسبمينِها فَتف يوخ تجرفَخ       أَنَّفَع تمل ت ينِها لَمميجِخ٤(ر(  
  

        والتبسم عنأَ دة لِهاللُّغ ِسفْوالتلُّقَأَ:رِي الضحك  لَهأو أَوأَوحسنـ كْأَ انَلذلك كَ)٥(؛ه ـ  رثَ ضحك 
أو حـىت   ةًيرِخو سأَ اًبجّعت ونَكُن يأَ،كَكحلضا رِيغل مسبالت ونُكُي دقَو،الموالس الةُالص مهِيلع اِءيبِناَأل
  ]الكامل:[عنترةُ بن شداد ال ،قَاًبضغَ
  

  )٦(مِتبس لغيرِ نواجِذَه دىأَب                    أُرِيده نزلْت قَد رآين لَما
  

هو يف اآليـة تبسـمِ   ،ومِسبالت عون نيبت،ل"اًكَاحض"ةُظَفْلَ تاَءج هريغَو اًكَحض مسبالت ولَما كَانَ        
،هرك لَا غَيحانَوقد كَالض لَسيانُم  َقد ضحل كلنلِم ن قَمولهفَا وهموا هتحايرِذـاً ،هبجعت سلَي؛و 

  .لِ بن قَم ابِّووالد ورِيالطُّ علِّم منطقألنه 
 ___________  

 .١٣٥:اللُّغةمقاييس  .١
  .والكشر بدو األسنان،يقال كشر عن أنيابه إذا أبداها].بسم:[،اللسان]كشر[:العني .٢
جابر بن مسرة و عبداهللا بن احلـارث و  :لراوي ا:،الدرر السنية١/٤٧:الزهد البن املبارك ، ١/٢٣٥:الشمائل الشريفة .٣

 .صحيح :خالصة الدرجة4861 :الصفحة أو الرقم صحيح اجلامع :املصدر - األلباين :احملدث عوف
،تـاريخ مدينـة   ٢/١١٤:،احلماسـة البصـرية  ١/١٩٧:،األغـاين ١/١٠١:البيت لعمر ابن أيب ربيعة،يف ديوانـه  .٤

 .٤٥/٩٩:دمشق
 .٤/١٣١:فتح القدير،١٣/١٧٥:تفسري القرطيب،]بسم:[،اللسان،القاموس احمليط٨/٥٣٦:احملكم واحمليط األعظم:انظر .٥
، ٣/١١٧٥:،غريب احلديث للحـريب ٩/٤٨٧:،خزانة األدب١/١٤٨:،مجهرة أشعار العرب١/١٧٧:بيت يف ديوانهال .٦

 .٧/٥٠:،تفسري البحر احمليط٢٥١:،شرح املعلقات العشر٦/٢٠:العقد الفريد

  



 ٢٨٣

         صاحلٌ العايد نَّإِ):"١(قالَ الدكتور سبب  كحمِ والضسبالت نيعِ بنَّأَاجلَم التبسم وحدـ  ه ال يلُّد 
لى أَعنه نئٌاش عن الرضا والسررِوو،ها املُمادان بِراآليرِالكَ ةيمفَة،بِناِهللا ي لَسيانُم  ـ م سرـ بِ ور ا م
سمعه ولِن قَم النلَمةلَ،وو عبر عذَ نبِ لكالتبمِس وحدملْ ه يف الغرنََّأل؛ض التبسقَ مد كُينُو تبِعيـ  اًر نِع 

ـ بت مسبت تملَّس املَّفَ": ولِسن الرع كالم بنِ بِعكَ كما يف حديث،"الغضبِ ساملُ مـ غ ٢(،"بِض (
  ]البسيط[ :قَولِ الشاعرِا يف م،كَورٍرى سلَع لُّدا ال يمبر كحالض وكذاوكما يف قَولِ عنترةَ السابِق،

  
طَرِمضاُء تشاَألحو كحضت نبٍ      السجع نم وباملَكْر كحا ضمبر٣(و(  

  
لزاماً كانَ ولذلك  على املراد بينهما للداللة قالَ. اجلمع زياد ر:[األعجمافالو[  

  
  )٤( الوِساَداَ وثَىن اًكضاح متبس                         إالَ إلَيه أعود ما مراراً

  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  

 . ٢٤١:نظرات لغوية يف القرآن الكرمي .١
باب حديث توبة كعـب بـن   (٤/٢١٢٣:،صحيح مسلم)باب حديث كعب بن مالك(٤/١٦٠٥:صحيح البخاري .٢

 .١/٩٧:،التوابني٨/١٥٨:،صحيح ابن حبان١/٤٤٤:،اجلمع بني الصحيحني)مالك
 .١/٣٤٧:حماضرات األدباء: البيت بال نسبة يف .٣
األمويـة،كان   الدولـة  شعراء من:القيس عبد بين موىل العبدي، أمامة أبو ،األعجم -سليم أو -سليمان بن زيادهو  .٤

 خراسـان،  إىل أصـفهان،وانتقل  يف ونشـأ  ولدباألعجم، فلقب عجمة لسانه يف ،كانتاأللفاظ الشعر،فصيح جزل
 املهلـب  ،يداريـة اًءهج وكان.خبالئهم وهجاء عصره أمراء مدح يف شعره وأكثر،فيها عمره،ومات وطال فسكنها
،قضـاء  ٩/٤٧٩:،ـذيب الكمـال  ١٤/١٦٥:،الوايف بالوفيـات ٣/٣٥٣:البيت يف معجم األدباء،ونقمته وخيشى
  .١/٩٣:احلوائج

  
  



 ٢٨٤

   ت ق ن  

  ــن ــالَى  أتق عت ــه لقَو ــي ف:                        

                                                                 ٨٨/ النمل   
  

 :،والتصـريف إحكاماًه أحكمت:،أيإتقاناً الشيَء أتقنت:يقال) ١(اإلحكام ، :نُ يف األصلِاإلتقا         
فهو  أتقن نيتققْتالتاِء بكسرِ - ن وإسكان أي -القاف:ومثلُ حاذقه، ، ه متقنواإلتقانُللحاذقِ يف عمل 
ـ ع إذا حيب اَهللا إنَّ:"،ويف احلديثصورة به على أمتِّ واإلتيانُ للشيِء) ٢(اإلحكام:اللُّغةيف  لَم  كمأحـد 

  ]الطَّوِيل[ :اعرِمنه في الشعرِ قَولُ الشه،وحيكم :أي)٣(،"هيتقن أن عمالً
  

ّ٤(مولد أتقن ه بالسهلولكن(  
  

 تقْـنٍ  ابن ىعدي رجلٍ  اسم يف التقْن األصلَأن ):٥(العلماِء بعض ،قالَمنه باجلبلِ أعرف هو بالسهلِ:أي
  ] الرجز[:وقالوا شعرا)٦"(بنِ تقنٍأرمى من ا:"،فقالوا يف املثلِاملثلُ هرميِ جبودة ويضرب الرمي جييد كانَ

                                                                 
  )٧(يرمي ا أَرمى من ابنِ تقْنِ      ذاذ خشنِ ـرِبيات قن يثْـم

  

ه مث قيل لكلِّ حاذقٍ يف عمل:قْنتوهذا أمر، ةَ ،ألنَّمستبعداللُّغ أقوّى من أن تستمد ها من أكلماتفراد .  
_____________  

  
 .١٧٢: اللُّغةمقاييس :انظر .١
، تفسري ]تقن:[،العني،اللسان،الصحاح،املعجم الوسيط،القاموس احمليط،التاج،خمتار الصحاح٩/٦٦:تهذيب اللُّغة:انظر .٢

  .٣/٣٩: األمساءذيب  ،٤/١٥٥:،فتح القدير١٣/٣٤٤:،تفسري القرطيب٦/٣٠٥:أَبِي السعود
اجلد  ،١/١٥٧:،الفردوس مبأثور اخلطاب١/١٩٠:،البيان والتعريف٧/٣٤٩:،مسند أيب يعلى١/٢٧٥:يطاملعجم الوس .٣

صـحيح   ،١٨٨٠:حديث رقم )حسنه األلباين.(١/١٧٧:،الشمائل احملمدية١/٢٨٥:،كشف اخلفاء١/١٠٧:احلثيث
 .اجلامع

 ].باب القاف والتاء والنون معهما )[أتقن(العني:البيت بال عزو يف .٤
 ١٣/٢٤٤:تفسري القرطيب  ،]تقن:[،اللسان٩/٦٦:يب اللُّغةتهذ: انظر .٥
 .١/٤٩٨:،فصل املقال يف شرح كتاب األمثال١/٤٧٣:مجهرة أمثال العرب .٦
، املستقصي من أمثال ٦/٣٣٩:،احملكم واحمليط األعظم١/١٦١:،إصالح املنطق٩/٦٦:تهذيب اللُّغة:البيت بال عزو يف .٧

 ].خشن[،]تقن:[،اللسان١/١٤٤:العرب



 ٢٨٥

  :قوالٍ أ على ثالثة يف اآلية باإلتقان في املُراد واملُفَسرونَ
 

  )١( . عباسٍ قاله ابن ، شيٍء كلَّ مأحكَ : أحدها
  

  )٢( . قاله جماهد ، وثقأ : الثاين
  

  )٣( . قتادةُ قاله ، أحسن : الثالث
  

   : )٥( هيف تفسريِ قال أبو حيانَ ، )٤( شيٍء كلَّأحكمَ  اَهللا نَّإ ، معناها ها متقاربةٌواملعاين كلُّ        
" بالعقابِ والسيئةَ بالثوابِ ه احلسنةَيعين أن مقابلت إ من مجلةه هلا وإتقانِ ه لألشياِءحكامهلا على  هوإجرائ

مبا يفعلُ أنه عاملٌ قضايا احلكمة ذلك  هم على حسبِعليه فيكافئُ ومبا يستوجبونَ العباد."  
  

           وجميُء مفردة " أتقن " ي مع الصنعِ تتناسبالَّذ نفِسها؛يف اآل ذكر ه  :ألنه يقاليةصـنعت أتقن
ه تعاىل  قول يف جميِء وهذا السر)٦( ، مبا فعلَ إال من عاملٍ ال يكونُ اإلتقانَ ألنَّأكثر من أحكم صنعته ؛ 

 :بعد ذلك            وصف اُهللا وقد كما وصـف   وهي من اإلحكامِ باحلكمة

الَى ،هنا باإلتقانعت هلقَو يف نوحٍ على لسان :          ]٤٥/هود[،  يوف

   :قَوله تعالَى            ]ني٨/الَّت[  
  
  
  

______________  
  
  

 .٣/٢٩٢:،إعراب القرآن٢٠/٢١:الطَّبرِيفسري ت:انظر .١
 .٦/٣٨٥:الدر املنثور، ٢٠/٢١:الطَّبرِيتفسري : انظر .٢
 .١٣/٢٤٤:القرطيب،تفسري ٦/٣٨٥:الدر املنثور:انظر .٣
تفسري  ،١/٥٠٥:،تفسري اجلاللني٢/٨١١:،تفسري الواحدي٦/٣٠٥:أَبِي السعود، تفسري ١/٣٢٢:تنوير املقباس:انظر .٤

 .٢/٤٧٦:عبد السالم العز بن
 .٧/٩٥:تفسري البحر احمليط .٥
 .١٦/٣٥٤:كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف التفسري  :انظر .٦



 ٢٨٦

  ت ل ل  

  تله الَىعت هلقَو يف:           ١٠٣/الصافات                                                                
  

 ،صحيح أصلٌ يف املضاعف والالم التاُء):"١(فارسٍ ه،قال ابنوضد االنتصاب:اللُّغة أصلِيف  التلُّ          
،من "هصرع :أيه،ه فتلُّوأما ضد(...)املعروف فالتلُّ فأما االنتصاب،االنتصابِ وضد االنتصابِ وهو دليلُ

مبعـىن   ،ومن الثاين التـلُّ تاللٌ ،واجلمعاجلبلِ وهو دونَ،هعما حولَ من األرضِ ما ارتفعوهو :التلُّ األولِ
 قـوم :"هم،ومنه قولُ صريع:وتليلٌ ه فهو متلولٌصرع:أي،ه تالًه يتلّتلَّ:،يقالالصرعِ؛ألنه سقوطٌ من ارتفاعٍ

  ]الكامل:[ياهلذلِّ كبريٍ ومنه في الشعرِ بِهذَا املَعنى قولُ أيبصرعى،:أي)٢(،"تلَّى
  

  )٣(تلَّى شفَاعاً حولَه كاِإلذْخرِ      رأَى خالَّنه  وأَخو اَألباَءةِ  إِذْ
  

،وهـذا  اثننيِ اثننيِ:،أي إال شفعاً ال ينبت ألنه يف الغالبِ كاإلذخرِ ه صرعوا شفعاًخالن صرعى،كأنَّ:أي
 ولعلَّ،ه من علوه أي دفعيقال تلَّ ، من علو ، وهو الدفع ةالعام عند من املعىن الدارجِ جداً قريب األصلُ

أهلِ بقولِ هذا هو املراد  ةشيٍء كلُّ):"٤(اللُّغ مما له جثةٌ ه على األرضِألقيت هفقد تللت ."  
  
  
  

_____________  
  

 .١٧٠:اللُّغةمقاييس  .١
، ١/٢٠٨:،إبـراز املعـاين مـن حـرز األمـاين     ٩/٤٦٢:،احملكم واحمليط األعظـم ١/١٥٨:األمايل يف لغة العرب .٢

 ]. تلل:[جاللسان،التا
أدرك اإلسالم وأسـلم،  : شاعر فحل، من شعراء احلماسة قيل.احلليس اهلذيل أبو كبري بن السهلي اهلذيل هو عامر بن .٣

ـ   ، مع النيب صلى اهللا عليه وسلم لقاءوله  ية له ديوان شعر مطبوع،وشعره يكاد يقتصر على وصـف حيـاة الفروس
حياء وبطشـه بأهلها،عبارتـه شـديدة يصـعب     غاراته على األوالقتال والصحب الَّذين رافقوه ،كثريا ما يفخر ب

،احملكـم واحملـيط   ٥٤:اللُّغـة ،مقـاييس  ١/١٥٨:األمايل يف لغة العـرب :البيت يفللهجرة،و١٠تويف سنة .فهمها
 ].شفع[، ] تلل: [،اللسان،التاج١/٣٧٩:األعظم

ـ ١/٣٨٨:،غريب احلديث للخطايب٢/٢١٨:األمايل يف لغة العرب:انظر .٤ ،مجهـرة  ٩/٤٦٣:يط األعظـم ،احملكم واحمل
 ].تلل:[، اللسان١/٨٠:اللُّغة

  



 ٢٨٧

 ومنـهم ابـن  )١(،  هعر،مبعىن ص اللُّغة أهلِ قولِ على حنوِ املُفَسرونَقال  يف اآلية " هلَّت" ب في املُرادو
بينه  حتولُ رقةً ؛ كيال يرى منه ما يورثُ على األرضِ جبينيه أحد ،فصار)٢( هعلى شقِّ هصرع ،أيعباسٍ
٣(، -تعاىلسبحانه و-اِهللا أمرِ وبني(ُوقتادة:"هه على وجهِأكب"،)واملعىن)٤:    مـن إبـراهيم عندما حتقَـق

  )٥.(أوحى إليه أنه فداه بذبحٍ عظيمٍ-سبحانه وتعاىل-االستسالم التام ِهللا-عليهما السالم-وإمساعيلَ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  

أَبِـي  ،تفسري ٤/٥٦:،الكشاف٢٣/٨٠:الطَّبرِي،تفسري ٤/١٦:،تفسري ابن كثري٣/١٧٤:التسهيل لعلوم التنزيل:انظر .١
 .٥/٢١:،تفسري البيضاوي٤/٣٣:،تفسري البغوي١٠/٣٢٢٤:،تفسري ابن أيب حامت٧/٢٠١:السعود

 .٤/٤٠٧:،فتح القدير١٠/٣٢٢٤:، تفسري ابن أيب حامت٧/١١١:الدر املنثور:انظر .٢
 .٧/٢٠١:تفسري أَبِي السعود :رانظ .٣
، ٢٣/٨٠:الطَّبـرِِي ،تفسري ١٠/٣٢٢٤:،تفسري ابن أيب حامت٧/٢٠١:أَبِي السعود،تفسري ٧/١١١:الدر املنثور:انظر .٤

 .٣/٤٣٣:،إعراب القرآن١٥/١٠٤:تفسري القرطيب
  .١/٣٠٠مفتاح دار السعادة  ،٢/١٧٨:تفسري السلمي :انظر .٥

  
  



 ٢٨٨

  ث ب ط  
  ثبطهم    ـالَىعت ـهلقَو ـيف:                   

                             ٤٦/التوبة                                                          
  

 :)٢(وهو رد اإلنسان عن الشيِء يريد فعلَه،قال أبو إسحاق)١(التعويق،:ثبيط يف اللُّغةالت أصلُ          
 ،"هو أن حتولَ بني اإلنسان وبني مـا يريـده  ):"٣(،وقال غريه"اإلنسانَ عن الشيِء يفعلُه ردك:التثبيطُ"

 )٤(،تثبيطاً إذا شغلَه عنه،والفاعلُ مثبطٌ وثابطٌ ثَبطَه عن األمرِ:يقال واحد وإن اختلفت العبارات،واملعىن
، فهـو  وكأنه شيٌء يتعلق بكسرِ العزمية وإضـعاف اإلرادة ،وأملس يف التثبيط ما ليس يف املنعِ والتعويقِ

اهلممِ إضعاف ااألهد حتقيقِ ي إىل عدمِمما يؤدعطاِء اخلرساين قالف علياً :،ويف حديث مسعت   علـى
 بالترابيـث  الناس فريمون األسواقِ إىل هابرايات الشياطني غدت اجلمعة يوم كان إذا: "كوفة يقولُ منربِ ال

 مـن  الرجلَ ويكتبون املساجد أبوابِ على فيجلسون املالئكةُ وتغدو اجلمعة عن همويثبطون الربايث أو
حىت ساعتنيِ من والرجلَ ساعة خيرج ٥".( اإلمام(  

  

ملُفَسرونَ في املُراد بالتثبيط يف اآلية على حنوِ ما قاله أهلُ اللُّغة ،أي كَرِه اُهللا خروجهم معكـم  وا         
وواضح أن املنع كان عن طريقِ كسرِ العزمية جبنبٍ أو كسلٍ أو قلة رغبة ، جاَء )٦(فمنعهم عن اخلروجِ ، 

  " . هم الكسلَيف قلوبِ هم وجعلَعزم كسر):"٧(يف التسهيلِ
_______________ 

 ،٥/٣٧:،تفسري البحـر احملـيط  ]ثبط:[،اللسان،التاج،خمتار الصحاح١/٢٠٧:النهاية يف غريب احلديث واألثر:انظر .١
 ،٣/٣٦٠:الديباج على مسلم

معـاين  :،وانظـر ]ثـبط :[،اللسـان،التاج ١٣/٢١٦:تهـذيب اللُّغـة  :انظـر ،و٢/٤٥٠:معاين القـرآن وإعرابـه   .٢
 . ٣/٤٤٦: ،زاد املسري١/١٠١:شفاء العليل،٣/٢١٤:القرآن

 ].ثبط:[التاج .٣
 .١/٢٥٩:مجهرة اللُّغة :انظر .٤
،اللمعـة يف  )باب فضـل اجلمعـة  (١/٢٧٦:،سنن أيب داؤود)باب اإلنصات للخطبة(٣/٢٢٠:سنن البيهقي الكربى .٥

 اجلـامع  يفضع،ضعيف:، قال عنه األلباين١/٢٨٨:،الترغيب والترهيب١/٤٠٠:،زاد املعاد١/١٤٢:خصائص اجلمعة
 ].ربث:[اللسان:انظر.األمر حيبسك:،الربيثة) ٦٥٧( الصغري

، تفسـري  ٢/٢٩٨:،تفسـري البغـوي  ١/٢٢٥:التبيان يف تفسـري غريـب القـرآن    ،١/١٥٩:تنوير املقباس:انظر .٦
 .١/٣٣٩:،تفسري  السعدي٢/٣٦٦:،فتح القدير١٠/١٤٤:الطَّبرِي،تفسري ٢/٩١:،تفسري النسفي٢/٦٣:السمرقندي

 ،٤/٧١: أَبِـي السـعود  تفسري ،١٦/٦٤:التفسري الكبري،٢/٩١:تفسري النسفي:،وانظر٢/٧٧:وم التنزيلالتسهيل لعل .٧
  .٨/١٥٦:تفسري القرطيب 



 ٢٨٩

   ج ث ث  

  اجتثت   ـالَىعت ـهلقَو يف:                           

                                                             ٢٦/إبراهيم  
   

،مـن  "الشيِء على جتمعِ يدلُّ والثاُء اجليم:")١( فارسٍ قال ابن ، الشيِء جتَمع:يف اجلَثِّ ألصلُا         
ه،ومنه على نفِس متجمع احلالة فقط،ألنه يف هذه أو قاعداً إذا كان نائماً اإلنسان وهي شخص ثةُاجلذلك 

ي مي االجتثاثُسالَّذ الشجرِ هو اقتالع من أصلأص جبميعِ ه؛ألنه قلعوله حبيثُه وعروق  منـه   ال يتـرك
عند أهل  واجلثُّ اقتلعه،وقلعه :أي،جثه و اجتثه:كاملة بعروقه وأصوله،يقالأخذ جثته :أدق ،وبعبارةشيٌء
إذا  واجتثاثـاً  ها جثـاً وغري جثثت واجتثثت الشجرةَ:يقال)٢(،همن أصل الشجرِ أو انتزاع القطع:اللُّغة

يف األرضِ ليس هلا أصلٌ مقتلعةٌ منتزعةٌ جمتثةٌ وشجرةٌ)٣(ها،انتزعتها من أصل  لُ لقـيطرِ قَوعالش يومنه ف،
  ]البسيط:[بنِ يعمر اإليادي

  

 )٤(مسعا ومن رأياً ذا مثلَ رأى فمن          أصلكم جيتثُّ الَّذي اجلالُء هو
  

ما قالـه   على حنوِ يف اآلية باالجتثاث في املُراد املُفَسرونَه،وقد قال ه من جذورِكم،ويقلعأصلَ يقطع:أي
 )٦.(وتبعـه بـاقي املفسـرين   )٥(،قالـه قتـادةُ،  األرضِ مـن فـوقِ   استؤصـلت :أي،اللُّغـة  أهلُ

________________  
 . ٢٠٢:ةاللُّغمقاييس  .١
،احملكـم واحملـيط   ١٠/٢٥٣:تهـذيب اللُّغـة  ،]جثـث :[العني،اللسان،القاموس احمليط،التاج،املعجم الوسيط:انظر .٢

 .٢٥٣:فقه اللُّغة:،املخصص يف اللُّغة٧/١٩٢:األعظم
 .١/٨١:مجهرة اللُّغة انظر .٣
الفارسـية واتصـل    كان حيسـن  شاعر جاهلي فحل، من أهل احلرية،.لقيط بن يعمر بن خارجة اإلياديوهو هو   .٤

وهـو صـاحب   .دولته ومن مقدمي مترمجيه ، فكان من كتابه واملطلعني على أسرار)ذي األكتاف(بكسرى سابور 
، وهي من غرر الشعر، بعث ا إىل قومه، بين إيـاد، ينـذرهم   )اجلرعا يا دار عمرة من حمتلها(مطلعها  الَّتيالقصيدة 

 سقطت القصيدة يف يد من أوصلها إىل كسرى فسخط عليه وقطـع لسـانه مث  جيشاً لغزوهم و بأن كسرى وجه
،ويف ٣/١٠٦:،فـتح القـدير  ٩/٣٦٢:،تفسـري القـرطيب  ٥/٤٠٤:،تفسري البحر احمليط١/٥:يف ديوانه ،والبيتقتله

 )هو الفناء الَّذي جيتث أصلكم(٢٢/٣٥٩:األغاين
 .١٣/٢١٢:برِيالطَّ،تفسري ٢/٣٤٢:،تفسري الصنعاين٥/٢٦:الدر املنثور:انظر .٥
 ،٢/٥٣٢:تفسري ابن كـثري  ،١/٢٥٢:،التبيان يف تفسري غريب القرآن١/٩٣:،غريب القرآن٥/٢٦:الدر املنثور:انظر .٦

: كـبري ،التفسـري ال ١/٥٨٢:تفسري الواحـدي ،٢/٢٣٠:تفسري النسفي،١/٣٣٤:تفسري اجلاللني،٢/٥٢٠:الكشاف
  .٣/٣٤٧:، تفسري البيضاوي١٩/٩٦



 ٢٩٠

 الشرك كلمةُ بالكلمة ،واملراد،واملعىن واحد"األرضِ من فوقِ اقتلعت):"١(التفسريِ كتبِ بعضِجاء يف          
) ٣(،" عمالً مع الشرك اُهللا وال يقبلُ وال برهانٌ به الكافر يأخذُ ليس له أصلٌ الشرك:يقول)"٢(،عباسٍ عن ابنِ
 كانَ وإنْ جزٍء مع بقاِء إال قطعاً ال يكونُ ؛ألن القطعأرادوا القلع فحتماً)٤(،القطع:اللُّغة  أهلِ بعضِ أما قولُ

  .يسرياً
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  

 ،٣/٣٣:،تفسـري البغـوي  ٢/٢٤٢:،تفسري السمرقندي٣/٣٣٦:،احملرر الوجيز٢/١٤٠:التسهيل لعلوم التنزيل:انظر .١
ـ ٥/٤١٢:،تفسـري البحـر احملـيط   ١٣/٢١٤:،روح املعـاين ٩/٣٦٢:تفسري القرطيب  ،٥/٣١٦:ري الـثعليب ،تفس

 .١٨٧:املُفْردات
 .١/٤٠:،األمثال يف القرآن الكرمي٤/٣٦٠:زاد املسري:انظر .٢
 .١/١٧٦:،أعالم املوقعني١/٤٠:،األمثال يف القرآن٣/١٠٧:،فتح القدير١٣/٢١٣:،تفسري الطَّبرِي٥/٢٠:الدر املنثور .٣
  ].جثث:[القاموس احمليط،اللسان،التاج:انظر .٤



 ٢٩١

  ج و س  
 جاسوا  الَىعت هلقَو يف:                       

                                           ٥/اإلسراء                                                        
   

وهـو   ، واحد أصلٌ والسني والواو اجليم):"١( فارسٍ ،قال ابنالشيِء ختللُ:يف اجلَوسِ األصلُ           
ورِ الـد  خاللَ دالترد:وهو أيضاً)٢(طلب الشيِء باالستقصاِء،: اللُّغةيف واجلوسانُ واجلوس" الشيِء ختللُ

 :وجوسـاناً  جوساً جيوس جاس:يقال)٤(،ألن يف ذلك كلِّه ختللٌ للشيِء )٣(والبيوت يف الغارة وحنوِها؛
تردد٥(،الديارِ خاللَ بالليلِ الطوفانُ:،ومنه االجتياس(فارسٍ ولعل ابن ما فيـه،  لطلبِ الشيِء ختللَ أراد 

ك جاسوا،وجاسوا قول مصدر اجلوس):٦(قال اجلوهري.عارض بني أقوالِ أهلِ اللُّغة مجيعهموبالتايل ال ت
ومنه في الشعرِ بِهذَا املَعنى .ما جيوس الرجلُ األخبار أي يطلبهاختللوها فطلبوا ما فيها،ك:يأ،الديارِ خاللَ

  ]الوافر:[قَولُ الشاعرِ
  

  )٧(لنا حتى جياوِزها دليلُ                   نجوس عمارةً  ونكُف أُخرى 
  

  ]املُتقَارِب:[خرِاآل لُنها،كذلك منه قوحىت نبلغَ ما نريد م هاها ونطؤخنالطُ :أي
  

  )٨(موثَقينا ساداتهمء وأبنا                         نوةًع مهلًُا ديار فَجسنا
____________  

 .٢٣٠:اللُّغةمقاييس  .١
،عمـدة  ٢١٠:لُّغـة ال،فقـه  ]جـوس :[،اللسان،القاموس احمليط،التـاج ١١/٩٦:تهذيب اللُّغة،٢١٢:املُفْردات:انظر .٢

 ،٣/١٣:،تفسري ابن زمنني٢/٢٧٩:،تفسري النسفي٣/٢١٩:،تفسري السمعاين٣/١٠٦:،تفسري البغوي١/٣٥٩:احلفاظ
 .٣/٢٠٩:،فتح القدير٨/٣٩٤:ح الباري،فت١٩/٢٥:عمدة القاري

 ].جوس:[التاج:انظر .٣
، تفسـري البحـر   ٢/٦٠٧:شـاف ،الك٢٠/١٢٥:،التفسري الكبري١١/٩٦:تهذيب اللُّغة،]جوس:[العني،التاج:انظر .٤

 .٢/٣٣١:تفسري الثعاليب ،٦/٩:احمليط
 .١٠/٢١٦:القرطيبتفسري  ،]جوس:[اللسان:انظر .٥
 .٣/٢٠٩:،فتح القدير١٠/٢١٦:تفسري القرطيب:،وانظر]جوس:[الصحاح .٦
ريـر  وجل ].كفف:[، اللسان، التاج٣/٤٠٤:،غريب احلديث البن سالم١١/٩٦:تهذيب اللُّغة:البيت، بال عزو هو يف .٧

 .١/٢٩٠:يف الكتاب والسنة اللُّغةمن أسرار :يف 
 .٣/٢٠٩:،فتح القدير١٠/٢١٦:،تفسري القرطيب٦/٤:تفسري البحر احمليط:البيت بال عزو يف .٨



 ٢٩٢

نَ واختلفورجاسوا يف تفسريِ املُفَس أقوالٍ على عدة :  
  

ومل  همأخبـار يتجسسون :" جماهد وقال) ١(، عباسٍ قاله ابن ، قتالٍ بدون نازلِاملبني فمشوا :  األولُ
  ."مل يقتلوه حدأهل بقي  ينظرونَ الديارِ ضافوا خاللطف:")٣(الزجاجوقال )٢(،"يكن قتالٌ

  
 - ثابـت  بنِ حسانَ ومن هذا قولُ) ٥(،  عبيدةَ وأبو )٤(،  الفَراُءبه  قالَ ، همبيوت قتلوهم بني : الثاين
 - ]:لالطَّوِي[  

  

  )٦( العساكرِ عرضء األعدا بِه فَجاس     محمد بِسيف القَى ذيالَّ ومنا
  

  .فقتل به األعداء:أي 
  

تـرددوا    : واملعىن ،العلماُء  هواملفردةُ حتتملُ كلَّ ما قال) ٧.  (يبةَ قت عن ابنِ ، عاثوا وافسدوا : الثالث
يطلبـوم   طافوا بني الـديارِ ):"٨(،فقالَذه األقوالِبني ه الطَّبرِي جريرٍ ابن وقد مجع ، كمها لطلبِوسطَ

  )٩( . قسراً والدخولِ الغلبة معىن حتملُ واملفردةُ ".ويقتلوم ذاهبني وجائني
________________  

  
،التفسـري  ٥/٩:،زاد املسـري ١٠/٢١٦:،تفسـري القـرطيب  ١٥/٢٧:الطَّبـرِِي ،تفسـري  ٥/٢٤٤:الدر املنثور:انظر .١

 .٢٠/١٢٥:الكبري
 .٥/٩:،زاد املسري١٥/٣٠:الطَّبرِِي،تفسري ٥/٢٤٤:الدر املنثور: ظران .٢
،فـتح  ٣/٢١٩:،تفسـري السـمعاين  ٥/٩:،زاد املسري٢٠/١٢٥:التفسري الكبري:انظر،و٣/٢٢٧:معاين القرآن وإعرابه .٣

 .١/٢٩٠:يف الكتاب والسنة اللُّغةمن أسرار . ٣/٢٠٩:القدير
 .٣/٢٠٩:فتح القدير،٦/٤:،تفسري البحر احمليط٥/٩:سريزاد امل،٣/١٠٦:تفسري البغوي:،وانظر٢/١١٦:معاين القرآن .٤
 .٥/٩:زاد املسري: ،وانظر١/٣٧٠:رآنجماز الق .٥
يف  اللُّغـة ، مـن أسـرار   ٣/٢٠٩:،فتح القدير٦/٨٤:،تفسري الثعليب١٠/٢١٦:تفسري القرطيب: البيت منسوب له يف .٦

،تفسري العز ٦/٤:،تفسري البحر احمليط١٥/٢٨:الطَّبرِي تفسري: وليس يف ديوانه،وبال عزوٍ يف. ١/٢٩٠:الكتاب والسنة
 .٢/٢١٢:بن عبد السالم

 .٢٠/١٢٥:،التفسري الكبري٥/٩:زاد املسري: انظر .٧
 .١/٢٩٠:يف الكتاب والسنة اللُّغةمن أسرار . ٣/٢٠٩:فتح القدير: ،وانظر١٥/٢٨:الطَّبرِِيتفسري  .٨
 .٣/٤٣٩:الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز احملرر :انظر .٩

  



 ٢٩٣

  ح ر و  

  حتروا الَىعت هلقَو يف:                   ١٤/اجلن                                                                                                                               
  

صاحبه  مسي بذلك ألن)٢(اد وبذل الطاقة يف طلب الصواب،االجتهو)١(القصد،:يف اللُّغة التحري أصل 
 قصد حـراه، :أيحرى الشيء حيري،:")٣(قال الراغب.واب ويبذل كل طاقته يف سبيل ذلكلصيقصد ا

يتوخـاه  :أي،كـذا  وفالن يتحرىأن يفعل، جدير وأخلق:أي،أن يفعل كذا يهو حر:قالي،"جانبه:أي
 )٤(،"يف الوتر من العشر األواخر من رمضانحتروا ليلة القدر :"يف احلديثمنه ووجيتهد يف طلبه، ويقصده

  ]الرمل:[امرئ القيس ومن استعمال املفردة في الشعرِِ قَولُتعمدوا طلبها فيها،:أي
  

 طْالُء فيها وطَفميةٌ  هد                      ردى وتض حتَراألر ق٥(طَب (  
  

) ٦.(باالستعمال من األمور وأوىل والتحري ميتاز عن غريه من ضروب الطلب،بطلب ما هو أحرى      
قصـدوا طريـق احلـق    : على حنو ما قاله أهل اللُّغـة،أي -وإن اختلفت عبارام-املُفَسرونَ في املُرادو

وتووطلبوا طريق الرشد املوصل إىل اجلنة ونعيمها)٧(وه،خ.  
  

_________________  
 .٢٥٧:اللُّغةمقاييس :انظر .١
حتفة  ،٣/٩٦:،فتح الباري١/٢٠٤:،طلبة الطلبة١/٣٩٨:عمدة احلفاظ]حري:[اللسان،الصحاح،خمتار الصحاح:انظر .٢

  .٣/٤٢٣:األحوذي
 .٢٣٠:املُفْردات .٣
، ٤/٣٠٨:،سنن البيهقـي الكـربى  ٤/٨٠:،اجلمع بني الصحيحني)باب حتري ليلة القدر(٢/٧١٠:صحيح البخاري .٤

،فضـائل  ٣/٣٢٥:، شـعب اإلميـان  ٦/٤٦٣:،امـوع ١/٣٣٩:،خالصة البدر املـنري ١/٦٤٤:مشكاة املصابيح
، ٤/٥٣٥:،تفسري ابن كـثري ٨/٥٧٣:الدر املنثور،١/٢٢٤:،رياض الصاحلني١/٢٩:،اخلطب املنربية١/٢٢٢:األوقات

 .٣٠/١٩١:،روح املعاين٤/٥١٠:،تفسري البغوي١١/١٣٤:عمدة القاري
، ١/٢٨:،اخلراج وصـناعة الكتابـة  ١/٩٤:،طبقات فحول الشعراء١٤/١٤٧:تهذيب اللُّغة،١/٥٦:البيت يف ديوانه .٥

، غريـب احلـديث   ٢/٨٦٢:،غريب احلديث للحريب٤/٣١٢:،غريب احلديث البن سالم٢/٥٨١:ات األدباءحماضر
، ٨/٤٣٧:،تفسـري البحـر احملـيط   ١٠/٥٢:،تفسري الثعليب١/٢٢٩:،اتفاق املباين وافتراق املعاين١/٣٦٤:البن قتيبة

 ].طبق[،]وطف[،]هطل:[اللسان،التاج
 .  ١/٧٥:،التعريفات١/١٩٨:رب،املغرب يف ترتيب املع٢١٠:اللُّغةفقه :انظر .٦
،فـتح  ٢/١١٤١:،تفسري الواحـدي ١٩/١٧:،تفسري القرطيب٤/٤٠٣:،تفسري البغوي٣٠/١٤١:التفسري الكبري:انظر .٧

  .٢٩/٨٩:،روح املعاين٥/٣٠٨:القدير
  



 ٢٩٤

  
  ح ص ح ص  
  حصحص  ـالَىعت هلقَو يف:                  

                                                     ٥١/يوسف                                                                                                                                
  

بيان احلق بعد  احلصحصة):"١(قال اخلليل.بعد كتمان وظهوره بيان احلق:األصل يف احلصحصة           
 كما قيـل يف كـب  ،وأصله حص فقيل حصـحص إذا وضح وظهر، حصحص الشيء:يقال ،"كتمانه
  :، ويف كف كفكف،واختلف العلماء يف أصل اشتقاقه يف اللُّغة على قولنيكبكب

  
كمـا  )٣(،حصة احلق من حصة الباطل تبينت:واملعىن)٢(،هي القطعة من اجلملةأنه من احلصة و:األول

  .حنوهاتتبني حصص األراضي و
  

حـص شـعره إذا   :يقـال )٤(،أن حيص الشعر عن مقدم الرأس حىت ينكشفو وهاحلص أنه من :الثاين
  )٥(.بشرة رأسه استأصله، حبيث ظهرت

  
  
  
  

__________________  
  

 ،٣/٢٥٩:،تهذيب اللُّغة]حص:[العني .١
،تفسـري  ١٨/١٢٣:،التفسري الكبري٤/٢٨٤:،تفسري أَبِي السعود٣/٤٣٨:،معاين القرآن]حصص:[اللسان،التاج:انظر .٢

 .١٢/٢٥٩:،روح املعاين٩/٢٠٨:لقرطيبا
 .١٢/٢٥٩:روح املعاين: انظر .٣
، ١٢/٢٥٩:،روح املعـاين ٩/٢٠٨:،تفسري القـرطيب  ١/٤١٩:،عمدة احلفاظ٢/٤٩١:احملكم واحمليط األعظم:انظر .٤

 .١٨٠/  ١:،الفرق٤/٢٨٤: تفسري أَبِي السعود
 .٤/٢٨٤:السعود تفسري أَبِي ،٣/٢٩٤:تفسري البيضاوي ،١٢/٢٥٩:روح املعاين  :انظر .٥
 

  



 ٢٩٥

  ]السريع:[األنصاري ومنه قول أيب قيس بن األسلت
  

  )١(عم نوماً غَير تهجاعِــأطْ    قد حصت البيضةُ رأسي فما  
  

أحدها النصيب،واآلخر وضـوح الشـيء   :احلاء والصاد يف املضاعف أصول ثالثة):"٢(قال ابن فارس
وضـح،والعالقة بـني   :حصحص الشيء:ن األصل الثاين قوهلمم،"ومتكنه، والثالث ذهاب الشيء وقلته

  )٣.(احلصة القطعة من اجلملة وتستعمل استعمال النصيباألصلني األول والثاين واضحة؛ذلك أن 
  

) ٤(،بعد خفاء وضح وظهر:أي:اللُّغةباحلصحصة يف اآلية على حنو ما قاله أهل  في املُراد املُفَسرونَ      
عندما خافـت أن   أوعندما مسعت مقالة النسوة وحديثهن عن الوقوع يف اخلزي،ة العزيز،والقول المرأ

  )٥(.الرباءة التامة وبرأت يوسف  -أقرت على نفسها باملراودة-يشهدن عليها مبا قالت هلن 
  

___________________  
شاعر األنصاريني ،  بين ثعلبةصحايب ، سيد كبري يف قومه وأمري. صيفي بن عامر. هو أبو قيس بن األسلت األنصاري .١

 فقد. وله شعر يف التعبد أيضاً.  وبني اخلزرج كبري ، له شعر كثري يف اجلاهلية معظمه يف احلروب الَّتي دارت بينهم
 ومما قاله شعراً يف.وهم بالتنصر مث اختار احلنيفية األوثان واغتسل من اجلنابة ترهب يف اجلاهلية ولبس املسوح وفارق

 ]طَّوِِيلال[:ذلك
 أال ما استطعتم من وصايت فافعلوا        يقول أبو قيس وأصبح عـادياً                
 وأعـراضكـم والـرب باهللا أول        بـاهللا والـرب والتقى فأوصيكم               
 وإن كنتـم أهل الرئاسة فاعدلوا        وإنْ قومكم سادوا فال حتسدم               

وأصبح  املدينة لقيه وأسلم وكان شيخاً كبرياً حسن اهليئة فانصرف إىل التعبد وقلّ شعره إىل دما هاجر النيب وعن
، ١/٩٨:،مجهرة اللُّغة٣/٢٥٨:تهذيب اللُّغة:،والبيت يف. تذكر املصادر التارخيية شيئاً عن وفاته،ومليدور حول العبادة

،خزانة ١/٨٥:،عيار الشعر١/١٩٨:، مجهرة أشعار العرب١/٢٨٤:فضليات، امل١٧/١٢٠:،األغاين٢٤٢:املُفْردات
،فصل املقال ٤/٢٧١:،غريب احلديث البن سالم١/٣٣،كتاب التنبيه،١/١٨٤: ،حماضرات األدباء ٦/٨٣:األدب

 .١٢/٢٥٩:،روح املعاين٩/٢٠٨:، تفسري القرطيب١/٤٤٧:شرح كتاب األمثال
 .٢٤٢:مقاييس اللُّغة .٢
 ].حصص:[،التاج١/٢٦٥:قواعد الفقه ،٢٣٨:املُفْردات:انظر .٣
التسـهيل لعلـوم    ،١/٥٥٠:تفسـري الواحـدي   ،١٢/٢٣٧:تفسـري الطَّبـرِِي   ،١/٤٠٠:تفِْسير السعدي :انظر .٤

فـتح   ،٥/٢٢٩:تفسري الـثعليب  ،٣/٣٤:فتح القدير ،٤/٢٣٨:زاد املسري ،١٢/٢٥٩:روح املعاين، ٢/١٢١:التنزيل
حسن األسوة مبا ثبـت مـن اهللا ورسـوله يف    ،١/٢٠٩:البداية والنهاية ،٢/٢٤٢:تفسري الثعاليب ،٨/٣٦٦:الباري
 .١/١٢١:النسوة

  .٣/٢٥٣:احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،٥/٣١٦:تفسري البحر احمليط :انظر .٥



 ٢٩٦

  ح ص ل  
  حصل الَىعت هلقَو يف:             ١٠/العاديات                                                                                                                                

  
  

احلاء والصاد والالم أصل واحد منقاس،وهو مجع ):"١(اجلمع،قال ابن فارس:األصل يف التحصيل        
،ومنه مسيت حوصلة الطائر؛ألنه جيمع فيها الغذاء،كذلك منه احملصول يف الزراعة أي اموع،قال "الشيء
،حتمـا  "والرب من التنب الذهب من حجر املعدن كإخراجللب من القشر ا إخراجالتحصيل ):"٢(الراغب

يكـون مـن   )٣(،وذهب ما سواه،ما بقي وثبت:احلاصل من كل شيءأراد إخراج ومجع ذلك كله،و
،كذلك واملَحصول واحلاصلُُ بقيةُ  الشيء،ومحصوالً  حصل حيصل حصوال،احلساب واألعمال وحنومها

الواحدة حصيلة،واجلمع حصائل،حنو سفينة وسفائن،من ذلك في الشعرِِ قَـولُ  ،التحصيل متييز ما حيصل
  ]الطَّوِِيل: [لبيد بن ربيعة العامري

  )٤(لُائصإذا كُشفَت عند اإللَه احلَ   ه  يععلم سيوماً سي امرئٍ وكلُّ 
  

وخصص )٥(،ميز وبني ما فيها من اخلري والشر:يووافق املُفَسرونَ أهل اللُّغة يف معىن التحصيل،أ        
 اجلسـد  صلح صلحت إذا مضغة اجلسد يف وإن أال:"،ويف احلديثاألصل ألعمال اجلوارح األالصدور 

  )٦(". القلب وهي أال كله اجلسد فسد فسدت وإذا كله
  

_________________  
  

 .٢٦٦:اللُّغةمقاييس  .١
 .٣٠/٢١٩:، روح املعاين]حصل:[التاج،١/١٦٣:التعاريف:،وانظر٢٤٠:املُفْردات .٢
،البحـر  ]حصـل :[،اللسـان،التاج،القاموس احملـيط  ٣/١٥٠:احملكم واحمليط األعظـم ،٤/١٤١:تهذيب اللُّغة:انظر .٣

 .٩/٦٨:،أضواء البيان٣٢/٦٥:التفسري الكبري ،٧/٢١٤:الرائق
ـ ٢٤/٢٩٩:الـوايف بالوفيـات  :،وهو كذلك يف)احملاصل(١/٧٤:البيت يف ديوانه .٤  ٥:ابة يف متييـز الصـحابة  ،اإلص

،خزانـة  ٣/١٥٠:،  احملكـم واحملـيط األعظـم   ٤/١٤١:تهذيب اللُّغة:يف)احلصائل(،و٢/١١:،السرية احللبية٦٧٦/
 .٩/٦٨:،أضواء البيان٣٢/٦٥:،التفسري الكبري]حصل:[،اللسان،التاج٢/٢٢٢:األدب

: ،أضـواء البيـان  ٥/٤٨٣:،فتح القـدير ٨/٧٢٨:،فتح الباري٣٠/٢١٩:،روح املعاين١٠/٢٧٣:تفسري الثعليب:انظر .٥
٩/٦٨. 

بـاب أخـذ احلـالل وتـرك     (٣/١٢١٩:،صـحيح مسـلم  )باب فضل من استربأ لدينه(١/٢٨:صحيح البخاري .٦
،البيــان ٢/٤١٤:،خالصـة البـدر املـنري   ١١/٢٢١:،اجلـامع ١/٥٠٠:،اجلمـع بـني الصـحيحني   )الشـبهات 

  .١/٣٠:، الربهان املؤيد٨/٢٢٢:،منهاج السنة النبوية٢/٣٠:والتعريف



 ٢٩٧

 خ ب و    

 خبت   الَىعت هلقَو يف:                      ٩٧/اإلسراء                                                                                                                              
  

  

وهي حيـة،وأما   إذا سكن هلبهاخبوا خبت النار ختبوا :يقال)١(،النارهلب سكون :اخلبو يف اللُّغة        
ومخدت إذا سكن مجرها خبت النار ختبو إذا سكن هلبها،:اليق):"٢(قال أبو حيان،إذا بطلت قيل مهدت

خبت النار سكن هلبها وصار عليها خبـاء مـن   ):"٣(،وقال الراغب"ومهدت إذا طفئت مجلة،وضعف 
  ]الوافر[،ومن استعمال املفردة في الشعرِِ قَول الشاعر"رماد

  

وتخبو النار عن قَ آذانومي             أَورِضذَها إِما ابتردوا سعي٤(ار(  
  

  

           ينَ فورباخلبو يف اآلية قال املُفَس ادكلما :واملراد)"٥.(سكن هلبها ومل جتد شيئا تأكله:أي: املُر
):" ٧(قال الزخمشري)٦".(أكلت حلومهم فسكن هلبا بدلوا أجساد أخر مث صارت ملتهبة أكثر مما كانت

 كما أكلت جلودهم وحلومهم وأفنتها فسكن هلبها بدلوا غريها فرجعت ملتهبة مستعرة كأم ملا كذبوا
باإلعادة بعد اإلفناء جعل اهللا جزاءهم أن سلط النار على أجزائهم تأكلها وتفنيها مث يعيدها وال يزالـون  

  ".على اإلفناء واإلعادة ليزيد ذلك يف حتسرهم على تكذيبهم البعث 
  

   :وقد قال تعاىل             ]ابن عبـاس   قال] . ٨٦/البقرة
  فإذا أحرقتهم فلم يبق شيء صارت مجرا تتوهج كذلك خبوها فإذا  النار وقود الكفرةإن :"يف اآلية

  )٨".( بدلوا خلقا جديدا عاودم
___________  

روح  ،٢١/٥١:التفسري الكبري،]خبو:[،التاج،املعجم الوسيط٧/٢٤٦:ذيب اللغة،٢٧٤:،املُفْردات]خبو:[العني:انظر .١
 . ١٥/١٧٦:املعاين

 .٦/٦٧:تفسري البحر احمليط .٢
 .٢٧٤:املُفْردات .٣
 .١/٣٦٨:،اإلتقان يف علوم القرآن٥/٣٤٢:الدر املنثور:البيت بال نسبة يف .٤
، ٢/٦٤٨:احـدي تفسري الو،٢/٣٣٠:،تفسري السمرقندي٥/١٩٧:أَبِي السعود،تفسري ٢١/٥١:التفسري الكبري:انظر .٥

 .١/٣٧٦:تفسري اجلاللني،٤/١٩٧:معاين القرآن
 .٢/١٧٩:التسهيل لعلوم التنزيل .٦
 .٢/٦٥٠:الكشاف .٧
  .١٥/١٧٦:روح املعاين .٨



 ٢٩٨

  د ح و   
  دحاها الَىعت هلقَو يف:             ٣٠/النازعات    

   

دل علـى بسـط   يالدال واحلاء والواو أصل واحد  ):"١(البسط،قال ابن فارس:الدحو يف األصل        
اهللا  بسطها،كأن:بسطه ووسعه،ودحا اهللا األرض يدحوها دحوا،أي:دحا اخلباز الرقاق،أي:،يقال"ومتهيد

دحوت أدحو ودحيـت  :ة لغتانفرديف هذه امل وألهل اللُّغة"بسطها، :أيخلق األرض جمتمعه مث دحاها،
اللَّهـم  :"بن أيب طالب  واملعىن واحد،البسط،ويف دعاء علي)٢(،"حلوت العود وحليته كقوهلمأدحى 

، كـأن اهللا  يعين باسطَ األرضني السبع وموسعهاوكالمها )٤(وروى املدحيات،)٣(،"اتوداحي املُدح
مفرخها؛ مسي بذلك ألا تدحوه :أيباضت النعامة يف أدحيها،:طها،يقالخلقها أوال ربوة مرتفعة مث بس

  ]املُتقَارِب:[ة في الشعرِ بِهذَا املَعنى قَول الشاعرِِومن استعمال املفرد)٥(تبسطه وتوسعه، :أي،بصدرها 
  

   توتا رآها اساها فلمحباال       دى عليها اجلس٦(على املاِء أَر(  
____________  

 . ٣٧٧:اللُّغةمقاييس  .١
 .٣١/٤٤:التفسري الكبري .٢
، منهاج السنة ١/٢٥٦:،درء التعارض١/٥٤:إلينا،تسمية ما انتهى ١/١٩٣:،جامع التحصيل١٠/١٦٣:جممع الزوائد .٣

  .٨/٣٩٥:،توحيد األلوهية٣/٢٤٧:النبوية
 .٢/١٠٦:النهاية يف غريب احلديث واألثر،١/٣٢٧:غريب احلديث البن اجلوزي:انظر .٤
 .٦١٥:من أسرار اللُّغة يف القرآن والسنة :انظر .٥
، فلم ترقه أهلها ىل الشام وسأل عن عباداترحل إ.زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدويلالبيت  .٦

 بجاهر اجلاهليني يف عدائه لعبادة األوثان ، فتأل  براهيمإىل مكة فعبد اهللا على دين إاليهودية وال النصرانية فعاد 
أهلها وكفاهم مؤنتها،  إىلعدوا لوأد البنات، فما علم ببنت يراد وأدها إال ذهب  من مكة،كان وأخرجوهعليه القوم 

قبل النبوة، وسئل  النيب  رأى.فزوجها به كفءإذا كربت عرضها على أبيها فإذا رفضها حبث هلا عن رجل  حىت
كثرية  أشعارله ، م٦٠٦( سنة  أيقبل اهلجرة ) ١٧(مات سنة . حدةأمة و يبعث يوم القيامة: النيب عنه بعدها فقال

 :وأحواهلا واألصنام وأمسائها يف الدنيا
  الصبور كذلك يفعل اجللد      عزلت الالت والعزى مجيعاً                     

  وال صنمي بين عمرو أزور       فال العزى أدين وال ابنتيها                     
 لنا يف الدهر إذ حلمي يسري        وكان ربا  وال عتما أدين                    

، السـرية  ١/١٩٧:مبا تضمنه من مغازي رسـول اهللا  االكتفاء ،٢/٣٣١:م،املنتظ١/١٩٣:الزاهر البن األنباري:يف والبيت
  .٢/٦١٥:يف الكتاب والسنة اللُّغة،من أسرار ٣١/٤٤:،التفسري الكبري]دحو:[،اللسان،التاج٢/٦٠:النبوية

  



 ٢٩٩

  ]الوافر:[الصلْتل أمية بن أيب ووق
  

  )١(التنادي حتى سكَّانها فَهم                    دحاها إذْ فيها اخلَلْق وبثَّ
  

بسطها،ويف بسـطها ومـدها   :دحوادحا اهللا األرض يدحوها )٢(،البسط:الدحو:قال أهل العربية       
  ]الرجز[ :عرابيةقالت أ)٣(بسطته،دحوت الشيء أدحوه دحوا دحيت الشيء أدحاه دحيا بسطته،وسعة،

 اــأَطَاقَ الَّذياحلمد هللا 
  اـَفَوقَنا طباق بنى السماَء

  )٤(اقمث دحا األرض فَما أَضا    
  

  )٥(".دحا األرض أوسعها:وفسرته فقالت" :مشر قال
  

 )٦(،ومهدها للسكىن مبعىن بسطها"دحاها"متفقون على أنبالدحو يف اآلية  في املُراد املُفَسرونَو         
ألن مـا   ؛ن دحاها فسر مبا بعـده  من أ)٧(كثريابن و ابن جريرقول وال تعارض بني هذا االتفاق وبني 

،وبغريها لن تكون هنـاك حيـاة وال    ى األرضعل ضروريات احلياة املاء واملرعى،منمن إخراج بعده 
  .استقرار

______________  
  

، روح ٨/٤١٠:،تفســري البحــر احملــيط١٩/٢٠٤:،تفســري القــرطيب٦/١٥١:تفســري الســمعاين:البيــت يف .١
 .يس يف ديوانهول.٣٠/٣٢:املعاين

،املزهر ٢/١٠٦:النهاية يف غريب احلديث واألثر،١/٤١٦:، الفائق]دحو:[، العني،اللسان٢/١٤٤:تهذيب اللُّغة:انظر .٢
،عمـدة  ٣٠/٤٦:الطَّبـرِِي ،تفسـري  ٥/١٤٦:،معـاين القـرآن  ٣/٩٨:،،ذيب األمساء١/٤٦٨:واألدب اللُّغةيف 

 .٨/٤٢٥:،أضواء البيان٤/٢٧٢:القاري
 ].دحو:[،اللسان،القاموس احمليط٣/٤٢٩:حملكم واحمليط األعظما :انظر .٣
 ،]دحو:[،اللسان،التاج٥/١٢٣:تهذيب اللُّغة:األبيات يف  .٤
 . املصادر السابقة:انظر .٥
 :،تفسـري البيضـاوي  ٤/٤٤٥:،تفسري البغـوي ١/٤٤٨:،التبيان يف تفسري غريب القرآن٨/٤١٢:الدر املنثور:انظر .٦

تفسري  ،٤/٣١٥ :،تفسري النسفي١/٧٩٠:، تفسري اجلاللني٣١/٤٤:،التفسري الكبري٣٠/٤٧:يالطَّبرِِ،تفسري ٥/٤٤٨
 ،٣٠/٣٢:، روح املعاين٢/١١٧١:الواحدي

 .٨/٤٢٣:أضواء البيان:انظر .٧
  



 ٣٠٠

  د م م  

  فدمدم الَىعت هلقَو يف:                     

                                                                               ١٤/الشمس                                                                                                                               
  

الدال وامليم أصل واحد يدل علـى  ):"١(غشيان الشيء،قال ابن فارس:أصل الدمدمة يف اللُّغة           
فالن دميم،كأن وجهـه قـد   :ومنه قوهلمق عليه وغشاه،دمدم على الشيء إذا أطب:يقال،"غشيان الشيء

ألا تغشى القوم،ومنـه فـي   )٢(اإلهالك،:الدمدمة،وهي يف اللُّغة:غشي بسواد أو قبح،ومن هذا األصل
  ]البسيط:[الشعرِ بِهذَا املَعنى قَول الشاعرِِ

  

  )٣(دها احلُفَراوعيشةٍ  أُسكنوا من بع        فدمدموا بعدما كانوا ذوي نِعمٍ 
  

و ) ٤(كفكف،ومللم،:دمم،بثالث ميمات،أبدلت الوسطى من جنس الفاء،حنو:وأصل الفعل دمدم      
  : للعلماء يف أصل الدمدمة عدة أقوال أشهرها

 :دمدم فالن علـى فـالن،أي  :وجعل منه قوهلم)٥(أن الدمدمة مبعىن الغضب،قاله ابن األنباري .١
 ) ٦.(فغضب عليهم رم بذنبهم فسواها:غضب عليه،وعليه يكون معىن اآلية

معىن دمدم أطبـق  :")٧(قال الزجاج.دممت على الشيء أي أطبقت عليه:يقالأا مبعىن اإلطباق، .٢
 )٨.(أطبق عليهم العذاب:،وعليه يكون معىن اآلية،أيبعليهم العذا

حة أهلكتـهم  أن الصي وذلك)٩(أهلكهم عن الراغب :أي:أا مبعىن اإلهالك باالستئصال،واملعىن .٣
 )١٠.(ذكرهم وأنثاهموضيعهم وشريفهم وو فأتت على صغريهم وكبريهم

___________  
 .  ٣٤٩:اللُّغةمقاييس  .١
 .٩/١٤٣:زاد املسري :انظر .٢
 .١/١٨٩:الزاهر البن األنباري: البيت بال نسبة يف .٣
 . ٢/٢٤:عمدة احلفاظ:انظر .٤
 .٢٠/٧٩ :،تفسري القرطيب]دمم:[،اللسان١٤/٥٨:ةتهذيب اللُّغ:،وانظر١/١٨٩:الزاهر البن األنباري:انظر .٥
 .٤/٤١٩:،تفسري الثعاليب٤/٥١٨:،تفسري ابن كثري٦/٢٣٥:تفسري السمعاين:انظر .٦
 .  ١٧٨، ٣١/١٧٧:،التفسري الكبري]دمم:[اللسان:انظر،و٥/٣٣٣:معاين القرآن وإعرابه .٧
 ،٦/٢٣٥:،تفسـري السـمعاين  ٥/٤٩٧:اوي،تفسري البيض٩/١٦٥:أَبِي السعود،تفسري ٢٠/٧٩:تفسري القرطيب :انظر .٨

 .٣٠/١٤٦:روح املعاين ،٣/٤٥٧:،تفسري العز بن عبد السالم١/٨١٠:تفسري اجلاللني ،٤/٤١٩:تفسري الثعاليب
 .٣١٨:املُفْردات .٩

 .٢٠/٧٩:ري القرطيبتفس:انظر .١٠



 ٣٠١

  
 مستأصـالً  قـاً مطب مغطياً جملّالً تاماً عذاباً عذب:أي ):"١(وقد مجع البقاعي بني هذا كله فقال        

 ".الشديد الغضب مع طحناً وطحنهم اإلجهاز يف وأسرع رؤوسهم به شدخ
 
على مثـود لتكذيبـهم   :أيأطبق عليهم العذاب، :أي:ومع أن أكثر املفسرين قالوا يف دمدم عليهم       

تقيم معه ،إال أن الَّذي تطمئن إليه النفس هو الرأي األول،خاصة وأن اللُّغة تؤيده،واملعىن يسصاحلا 
  ".تنكيل من يتبعه وما الغضب الدمدمة):"٢(أكثر من غريه،واختاره سيد قطب وقال

  
  ذ ك و  

  ذكيتم   ـالَىعت ـهلقَو يف:            .......       

                                                ٣/املائدة                                                                                                                                
   

أمتمت إشعاهلا،كذلك منـه الـذكاء يف   :أي،ذكيت النار:يقال)٣(،أصل الذكاة يف اللُّغة التمام         
الـذكاء الَّـذي    يف معىن الفهم،وهو أن يكون فهما تاما،وذكيت الشاة ذحبتها على التمام ،قال الشاعر

نر:[معناه متام السافالو[  
  

 هلَيوا عدهتلُه إذا اجفَضمنه والذَّكاُء                            ي نالس امم٤(ت(  
  

  ]الطَّوِِيل:[وقال الشاعر يف الذكا الَّذي معناه متام اتقاد النار
  

  )٥(ذكا النارِ تزفيه الرياح النوافح               وتضرِم يف القلبِ اضطراماً كأنه
_______________  

 .٨/٦٦٣: نظم الدرر للبقاعي .١
 .٦/٣٩١٩: يف ظالل القرآن .٢
 ،٢/٢٨٠:زاد املسري:، وانظر]ذكو:[العني .٣
 :الزاهـر البـن األنبـاري   ،٢٨/٢٥٨:للنحاس ،معاين القرآن١٠/١٨٤:تهذيب اللُّغة،١/١٣:البيت لزهري يف ديوانه .٤

: ،العني، اللسان،التاج١/١٢:،األذكياء٤/١٣:،تفسري الثعليب١/٢٠٦:،أساس البالغة٨/٣٢٧:،خزانة األدب٢/٣٦٦
 ].ذكا[

 .١/١٢:،األذكياء٢/٣٦٦:الزاهر البن األنباري، ]ذكا:[اللسان:البيت بال عزو يف .٥
  



 ٣٠٢

   ]الكامل:[والفهم قال الشاعر يف الذكاء الَّذي معناه متام الفطنةو
  

  )١(عند العزميةِ  يف اَألنامِ ذَكاُء           كاؤه ما مثْلُه شهم الفؤاد ذ
  

ومنه الذكاء يف "،"السن فمنه الذكاء يف السن وهو متامءأصل الذكاة يف اللُّغة متام الشي":)٢(قال الزجاج
إخـراج  :،والتذكيـة )٣"(أمتمت إشعاهلا:أي،كيت الناروذ،الفهم وهو أن يكون فهما تاما سريع القبول

،ومنه قيل للشـمس ذكـاء؛   "وحقيقة التذكية إخراج احلرارة الغريزية):"٤(احلرارة الغريزية،قال الراغب
  ]الكامل:[حلرارا،قال ثعلبة بن صعري املازين

  

  )٥(أَلْقَت ذُكاُء يمينها يف كافر                فَتذَكَّرا ثَقَالً رثيداً بعدما 
  

وصرح به صاحب كفاية األخيار عن ) ٦( الذكاة ما أشار إليه القرطيبوأمجل ما قرأت عن معىن         
 ،"طيب أكله باإلباحةيفسمي ا الذبح ل؛من قوهلم رائحة ذكية أي طيبة ،التطيب:الذكاة)":٧(املاوردي

إىل إباحة ما يؤكـل حلمـه مـن     خمصوص يتوصل به اإلنسان ذبح:يؤكده تعريف الذكاة شرعا،وهو
    :قولهرونَ متفقون على أن املعىن يف ، واملُفَساحليوان        يعين ما أدركـتم ذحبـه علـى 
 :نوازئ منها شيئا،والودجني،واملريء،قطع احللقوم:كمال الذكاة أربعة أشياء:"قال الفقهاء)٨.(التمام

  )٩".(واملريء،قطع احللقوم
_____________  

 .٢/٣٦٦:اريالزاهر البن األنب: البيت بال عزو يف .١
 :،كشـف القنـاع  ٢/٢٨٠:،زاد املسـري ١/٣٩٢:تفسري السمرقندي:انظر،و١٤٦، ١٤٥/ ٢:معاين القرآن وإعرابه .٢

 ،التبيـان يف تفسـري  ١٠/١٨٤:تهذيب اللُّغـة :وأكثر أهل قالوا بذلك،انظر ،،٦/٣٢٨:،مطالب أهل النهى٦/٢٠٣
 .١/٢٢٨:،غريب القرآن١/١٧٩:القرآن

 .٢/٢٨٠:زاد املسري .٣
 ].ذكا:[التاج:،وانظر٣٣٠:فْرداتاملُ .٤
 ،الطوال من قصيدة فيها له،املفضليات شعراء جاهلي،من شاعر: املري التميمي املازين خزاعي بن صعري بن ثعلبة هو .٥

 .٢/٢٦٠:الزاهر البن األنباري، ١/٧٤:أساس البالغة، ٩/٧٨:تهذيب اللُّغة:والبيت يف،)٢/٩٩:األعالم(
 .٦/٥٢:تفسري القرطيب .٦
 .  ١/٥١٦:فاية األخيارك .٧
: ،شرح الزركشي١/٣٩٢:،تفسري السمرقندي١/١٧٩:،التبيان يف تفسري غريب القرآن١/٢٢٨:غريب القرآن:انظر .٨

 . ١/٦٣٨:،الكشاف١/٢٦٨:،تفسري النسفي٢/٢٩٢:،تفسري البيضاوي٣/٢٥٨
،الكايف يف فقـه  ٢/٢٣٦:،األم٣٠/٢٠٩:،خمتصر اختالف العلماء٣/٦٨:حتفة الفقهاء:،وانظر١/٥١٦:كفاية األخيار .٩

  .٧/٤٣٩:،احمللى١٢/٢:،املبسوط للسرخسي٣/٣٠٠:،أحكام القرآن للجصاص١/٤٧٩:ابن حنبل
  



 ٣٠٣

   ذ ي ع  
  أذاعواالَىعت هلقَو يف:                    

                                                               ٨٣/ النساء   
  

الذال والياء والعني أصل يـدل علـى   ):"١(إظهار األمر وانتشاره،قال ابن فارس:عالَّذياألصل يف       
: السر و أذاع بـه  و أذاعذاع،يذيع ذيعا وذيعانا وذيوعا،انتشر،:،يقال"هار الشيء وظهوره وانتشارهإظ

، واإلذاعـة اإلشـاعة  نه مسي املذياع ذا االسم؛ألنه ينشر األخبار،،ومأفشاه و أظهره و نشره يف الناس
يكـتم   يستطيع أن ال:يتوىل نشر األخبار يف وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة،ورجل مذياع واملذيع ملن

 ال نالَّـذي وهم )٢(،"رليسوا باملذاييع البذْ:"ف األولياءيف وص سرا،ويف حديث علي ابن أيب طالب 
  ]الطَّوِِيل:[األسود الدؤيل أيب سرار،ومنه في الشعرِِ قَولُاأليشيعون 

    

  )٣(أذَاعوا بِه في الناسِ حتى كَأنه        بِعلْياَء نار أوقدت بِثُقُوبِ
  

ه وأظهروه وحتدثوا أفشو"،أياللُّغةحنو ما قاله أهل  علىيف اآلية "أذاع"ب في املُراد املُفَسرونَقال        
  .وأفشوه أشاعوه به أذاعوا):"٥(قال ابن عادل)٤".(به قبل أن يقفوا على حقيقته

____________  
 . ٣٨٩:اللُّغةمقاييس  .١
،صـفوة  ١/٢١١:،أسـاس البالغـة  ١/١١٠:النهاية يف غريب احلديث واألثر،١/٦٢:غريب احلديث البن اجلوزي .٢

 ].بذر:[،التاج، اللسان١/٣٤:،التواضع واخلمول١/٣٢٥:الصفوة
، ١/٢٧٨:خزانـة األدب  ،٣/٩٤:تهذيب اللُّغة، ١/٢٦٠:اللُّغة،مجهرة ١/٥٧٦:غريب احلديث البن قتيبة :البيت يف .٣

 :،الصـمت وآداب اللسـان  ١/٢٣٣:،اإلشراف يف منازل األشـراف ١٢/٣٥٥:،األغاين١/١٦٢:حماضرات األدباء
فـتح  ،٣/٣١٥:،تفسري البحر احملـيط ٢٠/٣:،تفسري القرطيب٥/١٨٠:الطَّبرِِي،تفسري ٢/٨٤:احملرر الوجيز ،١/٣١١

،كان معـدودا  بن سفيان بن جندل،واضع علم النحوهو أبو األسود الدؤيل الكناين،ظامل بن عمرو .٥/٤٢٨:القدير
من الفقهاء واألعيان واألمراء الشجعان والفرسان،واحلاضري اجلواب من التابعني،رسم له علي ابن أيب طالب شـيئا  

 .هـ٦٩وأخذ عنه مجاعة،مات بالبصرة سنة .صول النحو،فكتب فيه أبو األسودمن أ
 ،١/٢٧٨:تفسري الواحـدي ،٥/٢٩١:تفسري القرطيب،١/١٤٩:التسهيل لعلوم التنزيل:،وانظر٥/٢٩١:تفسري القرطيب .٤

 ،١٨/١٨١:عمدة القـاري ،١/٤٧٥:إعراب القرآن،١/٢١٣:إبراز املعاين من حرز األماين،١/٣٩٠:تفسري ابن زمنني
 .٣/٣١٥:تفسري البحر احمليط  ،١/١٢٢:تذكرة األريب يف تفسري الغريب

  .٥٢١ /٥:تفسري اللباب يف علوم الكتاب .٥

  



 ٣٠٤

  :وجوه من للضرر سبب وذلك
  

  .الكذب عن تنفك ال اإلرجافات هذه مثل إن:  أحدها
  

 ، الزيـادات  تلك توجد مل ،فإذا كثرية زيادات فيه زادوا األمن جانب من اخلرب ذلك كان إن:  وثانيها
 عـن  اإلرجافات تلك يروون كانوا املنافقني ؛ألن- - الرسول صدق يف للضعفاء شبهة ذلك أورث

 احلـرية  يف بسببه،ووقعوا املسلمني ضعفاء على مراأل تشوش خوفا، اخلرب ذلك كان وإن ،  الرسول
  .للفتنة سببا ذلك واالضطراب،فكان

  
 يف اجمد الفريقني من واحد كل الكفار،فكان وبني املسلمني نيب قائمة كانت الشديدة العداوة أن:وثالثها
 وقع الثاين،وإن للفريق خوفا الفريقني،كان ألحد"أمنا"كان ما الفرصة،فكل وانتهاز احلرب آالت إعداد
 وحتصنوا حارزواتف الكفار؛ إىل مدة أسرع يف اخلرب املنافقون،فوصل بذلك للمسلمني،أرجف األمن خرب
 قلـوب  يف الرعـب  فيـه،وألقوا  وزادوا ذلك يف بالغوا للمسلمني اخلوف خرب وقع ناملسلمني،وإ من

  ".واآلفات الفنت منشأ اإلرجاف أن الضعفة،فظهر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٠٥

  ر ب ح  
  رحبت  ـالَىعت هلقَو يف:                       

                                                  ١٦/البقرة                                                                                                                                
  

الراء والباء واحلاء أصل واحـد  ):"٢(وضده اخلسران،قال ابن فارس)١(الفضل،:األصل يف الربح         
أي ربح فالن يف جتارتـه  :،يقال"بيعه يربح إذا استشف ربح فالن يفمن ذلك .يدل على شِف يف مبايعة

ويف )٤(والربح والربح بفتحتني،مثل شبه وشبه،اسم ما رحبه التـاجر، )٣(،أستشف فيها وأصاب الربح
 يتهأعطويربح فيها،وهذا بيع مربح إذا كان يربح فيه، :أي،وجتارة راحبة)٥(،"ربح البيع أبا حيىي"احلديث

رحبت جتارته إذا ربح صاحبها فيها؛ألن التجـارة ال  :،والعرب تقوله وبينأن الربح بيين:أي،ماال مراحبة
   :ومثله قوله تعاىل) ٦(تربح وإمنا يربح فيها،         ]ومثله ]٣٣/سبأ :    

     ]٢١ /حممد [ة،وعزم عليه :أيبؤلُ ررِِ قَوعالش يمثله ف]:زجالر[  
  

  )٧(يملَّى هجتو يلَيل امنفَ
  ]الطَّوِِيل:[وقول اآلخر

  

نهارطَّالٌ كب لَولُيك نائذَكَ             ملك في الدنيا تعيش البهائ٨(م(  
  

_____________  
 .١/٤٥:،فتح القدير١/٢١:،تفسري النسفي١:٤٩:تفسري أَبِي السعود:انظر .١
 .٤٣٦:اللُّغةمقاييس  .٢
 .١/٤٩:تفسري أَبِي السعود :انظر .٣
 ].ربح:[،خمتار الصحاح٣/٢٣:معجم البلدان :انظر .٤
، ٣/٢٢٨:،الطبقات الكـربى ١/٥٠٦:،املطالب العالية٢/٦٩٤):زوائد اهليثمي(،مسند احلارث٨/٣٦:املعجم الكبري .٥

،التحفـة اللطيفـة يف تـاريخ املدينـة     ١/٤٣٦:،املنتقى من منهاج االعتـدال ١/٥٢٥:بالعجاب يف بيان األسبا
رجالـه رجـال   :٦/٦٠،قال اهليثمي يف جممع الزوائـد، ١/٢٢٣:،زاد املسري١/٥٧٧:الدر املنثور،١/٤٥٨:الشريفة
 .الصحيح

 .٥/٢١:تهذيب اللُّغة :انظر .٦
دالئل  ،١/٤٤٣:،خزانة األدب٣/٣٤٩:إعراب القرآن:هو يفو)حارثُ قد فرجت عني مهّي(هذا عجز بيت ،وصدره .٧

،والبيت بتمامـه  ١/٣٠٣:،تفسري القرطيب١/٧٣:،اجلمل يف النحو١/٣٢:،اإليضاح يف علوم البالغة١/٢٢٧:اإلعجاز
 .١/٢٨:،زاد املسري١/١٥٩:،تفسري الثعليب١/١٣٩:الطَّبرِِيتفسري :يف

  ..).هائمارك (:١/٢١١:القرطيبتفسري  ،٣/١٨١:تفسري الثعليب: البيت بال عزو يف .٨



 ٣٠٦

وضـده  )٢(زيادة على رأس املـال عنـد غـريه،   والفضل وال)١(النماء،:عند ابن سيده: والربح        
  ."مث يتجوز به يف كل ما يعود من مثرة عملالربح الزيادة احلاصلة يف املبايعة،"):٣(قال الراغب. اخلسران

  
مـا رحبـوا يف   :،واملعىناللُّغـة على حنو ما قالـه أهـل   يف اآلية بالربح  في املُراد املُفَسرونَو           

    :تعـاىل  قوله):"٥(قال ابن عطية.ذلك أم أخذوا الضاللة وتركوا اهلدى)٤(،جتارم   

    قائم ليل «:  قالوا كما التجارة إىل الربح وأسند ، الشراء لفظة يف مبدأه يشبه مبا للمثل ختم 
  ".جتارم يف رحبوا فما واملعىن.  » صائم وار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________  
  

 .٣/٣٢٢:احملكم واحمليط األعظم .١
،روح ١/٢١:،تفسـري النسـفي  ١/١٨٥:،تفسري البيضـاوي ١/٤٩:أَبِي السعود،تفسري ٢/٦٣:عمدة احلفاظ:انظر .٢

 . ١/٣٥٤: ، التعاريف١/١٦٢:املعاين
 .٣٣٨:املُفْردات .٣
 .١/٥٢:،تفسري البغوي٢/٦٦:،التفسري الكبري١/٥٦:تفسري السمرقندي،١/٢١١:تفسري القرطيب :انظر .٤
  .١/٩٨:احملرر الوجيز .٥

  
  



 ٣٠٧

  ر ي ن  
  ران الَىعت هلقَو يف:                        

                                                                           ١٤/املطففني                                                                                                                               
  

        الرين فأَ يلِص ةاللُّغ:اُءطَالغ لَعى الش١(،ِءي(الُقَي:أَانَر،طَّغَ:يرِى،يين ريوريونـا،  اًنوانَر ـ لَع يه 
الشاب،أَرطَّغَ:يلَقْى عه لَغَوب لَعيهوالر،ياخلَ ةُنم٢(؛ر(سمذَت بِيلك أَلنها تطِّغلَي علِقْى الع وذْتـ ه به ،
ومنلُ املنذر بن حرملة الطَّ هرِِ قَوعالش يفيائ يصف كْسراخلفيف:[اًان[  

  

  )٣(رِينه باتقاِءر وأنْ ال يـ    ـ                  مث ملّا رآه رانت به اخلَم
  

وانَر لَعيه النعأَ:اسلَغَ:يبهأَ؛لنه يطِّغلَي عأَ لِقْى العيضا،ومنـ  ه عبـدة ابـن    لُوفي الشعرِ بِهذَا املَعنى قَ
  ]البسيط:[الطبيب

  

هتدرأَو رانَ قد القوم عاسالن م          هِلُوا إِذْ فقُلْتن نم هميلُوا:ج٤(ق(  
  

     والرية نالطَّ:يف اللُّغب٥(،ع(الُقَي:انَر رِيين بِلْى قَلَعأَه،طَ:يبع لَعيهالَقَ،و بعأَ ضلِه  ـةاللُّغ: الـرين: 
  .ىن التغطيةوالتعريفان معا فيهما مع،بِلْالقَو فيالسكَ لِيلاجلَ َءيالش ولُعي) ٦(، أُدصال

______________  
 .٤٣٥:اللُّغةمقاييس :انظر .١
 ].ران:[عجم الوسيطامل،اللسان،١٥/١٦٣:تهذيب اللُّغة :انظر .٢
 يزور اجلاهلية،وكان يف زمنا عاش،طيئ نصارى معمر،من ندمي شاعر: زبيد القحطاين،أبو الطائى حرملة بن املنذرهو  .٣

) عمـر ( واستعمله،متنكرا مكة يدخل وكان.يسلم ومل اإلسالم وأدرك،سريهمب لعلمه العجم ملوك سيما وال امللوك
مجهـرة   ،١٥/١٦٣:تهـذيب اللُّغـة  :،والبيت يف])٧/٢٩٣:األعالم(.غريه نصرانيا يستعمل ومل،قومه صدقات على
 ،١٢/١٥٥:األغـاين  ،٢/٦٠٤:، طبقـات فحـول الشـعراء   ٣/٢٧١:،غريب احلديث البن سالم٢/٨٠٨:اللُّغة
 .٨/٤٣٠:،تفسري البحر احمليط٣٠/٩٧:الطَّبرِِي،تفسري ]رين:[التاجان،اللس

 أسـود،  كانواإلسـالم،  اجلاهلية خمضرمي فحل،من شاعر:متيم علي،من بن عمرو بن) الطبيب( يزيد بن عبدةهو  .٤
 آثـار  ذلك يف له وكانت،وغريها مقرن،باملدائن بن حارثة،والنعمان بن املثىن مع الفرس لاتالفتوح،وق شهد،شجاعا

 قـوم  بنيـان  ولكنـه  واحـد  هلـك  هلكه قيس كان وما:"منها الَّتي املرثية صاحب وهو،شعر فيها مشهودة،وله
 ،١/١٤١:املفضـليات :والبيـت يف ])٤/١٧٢:األعالم.(،مجع شعره يف ديوانالعرب قالته بيت ىأرث إنه:يقال"دما

 .٣/٧٧٥:الرد على املعتزلةاالنتصار يف :،ونسب لعلقمة خطأً يف١/٢٧٧:األمايل يف لغة العرب
 ،]ريـن :[،العني،اللسان،الصحاح،القاموس احمليط،التاج،خمتار الصحاح٢/٢٩١:النهاية يف غريب احلديث واألثر:انظر .٥

 .٢/٦٧٩:يف الكتاب والسنة اللُّغةمن أسرار 
تفسـري   ،]رين:[لوسيطاللسان،املعجم ا،١٠/٣٠٣:،احملكم واحمليط األعظم٣٧٣:املُفْردات،٢/٨٠٧:اللُّغةمجهرة :انظر .٦

  .٣٠/٧٢:، روح املعاين٣/٣٥٣:السمرقندي



 ٣٠٨

فطمس بصائرهم فصاروا ،مبعىن غطى على قلوم ما كسبوا من الذنوبوران يف اآلية الكرمية           
 فـإن  سوداء ةنكت قلبه يف نكتت خطيئة أأخط إذا العبد إن:"ويف احلديث)١(يفرقون بني اخلري والشر،ال 
 اهللا ذكـر  الَّذي الران هو و قلبه على تعلو حىت فيها زيد عاد إن و قلبه صقل تاب و استغفر و نزع هو

  :تعاىل                   "،)ـى  )٢نذَا املَعرِ بِهعالش يل  ومثله فقَـو
  ]الطَّوِِيل:[الشاعرِِ

  

انَ وكَمبٍ من رفَاجِرٍ لْبِقَ على ذَن        ابفَت بِ مني الذَّنانَ الَّذلَى رج٣(وان(  
  

، الذنب على الذنب حىت ميوت القلـب هو ):٦(وقال احلسن وقتادة)٥(طبع،:وجماهد)٤(قال ابن عباس
هو ما غطى على القلب وركبه من القسوة ):"٧(واملعاين متقاربة وال تعارض،ومجع بينها الزخمشري فقال

وكل ذلك )٨(،"،ومثله اخلتم شد من الطبعأ واإلقفال،شد من الرينه أنأما الطبع فإ"،"الذنب للذنب بعد
    :ممــا يعتــري قلــوب الكافرين،قــال تعــاىل              

    :،وقال سبحانه]١٠١/األعراف[                 ] ٢٤/حممـد[ 

   :ويف اخلتم قال عز من قائل                  ]م  ] ٧/البقرةووصفوا قلـو

   :بأا غلف            ]وأقل من ذلك كله الغني،وهو الصدأ، فإنه حجاب ].٨٨/البقرة

والَّذي يغشى القلب يسمى رينا طبعا ):"١٠(قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب) ٩.(بالتصفيةرقيق يزول 
  ".وختما وقفال وحنو ذلك

______________  
 .٤/١٨٥:التسهيل لعلوم التنزيل :انظر .١
،املسـتدرك علـى الصـحيحني    ٥/٤٣٤:،سنن الترمذي٦/١١٠:،سنن النسائي الكربى٣/٢١٠:صحيح ابن حبان .٢

 . اجلامع صحيح يف ١٦٧٠: رقم حديث انظر) حسن( :،قال عنه األلباين١/٣١٧:والليلة ،عمل اليوم٢/٥٦٢:
 .٨/٤٣٠:،تفسري البحر احمليط١٩/٢٦٠:،تفسري القرطيب٨/٤٦٢:أضواء البيان:البيت بال عزو  يف .٣
 .١/١٥:لنسفي،تفسري ا٤/٤٦٠:،تفسري البغوي١/٥٠٤:،تنوير املقباس٨/٤٤٧:الدر املنثور:انظر .٤
 .٥/٤٤٢:،شعب اإلميان٣٠/٧٣:،روح املعاين٣٠/٩٩:الطَّبرِِي،تفسري ٨/٤٤٧:ر املنثورالد: انظر .٥
 .٤/٣٩٥:،تفسري الثعاليب٥/٤٥٢:احملرر الوجيز:انظر .٦
 . ١/٢٦٤:أساس البالغة .٧
 ].ران:[،اللسان،التاج ٥/٤٠٠:فتح القدير ،١/٩٤كشفاء العليل ،١٥/١٦٢:تهذيب اللُّغة:انظر .٨
 .١/٢١٠:التعريفات ،١/٥٤٤:التعاريف :انظر .٩

  .١/٦٩:مسائل خلصها اإلمام حممد بن عبد الوهاب .١٠



 ٣٠٩

  س ج و  
  سجى الَىعت هلقَو يف:                        ٢/الضحى                                                                                             

  

                  السجو فأَ يلِص ةاللُّغ:الَ،قَونُكُالس السني واجليم والواو أصل يدل على سكون ):"١(سٍارِفَ ابن
سـكنت  :أي ،وسجى البحر يسـجو سـجواً  )٢(ساكنة عند احللب،:أي،ناقة سجواء :،يقال"وإطباق
  ]الطَّوِِيل:[ونظريه في الشعرِِ قَولُ األعشى )٣(أمواجه،

  

  )٤(وبحرك ساجٍ ال يوارِي الدعامصا      أتوعدين أنْ جاش حبر ابنِ عمكم  
  

) ٥.(غري مظلمـة والسحاب الريح الربد و ساكنة إذا كانت وليلة ساجيةوعني ساجية إذا سكن طرفها،
  ]الرجز:[الشاعر قال

  )٦( الساج واللَّيلُ القَمراُء حبذَا يا
  

 سجى يسجي أسجى كله غطـى، ):٨(وابن األعرايب)٧(األصمعي:قال.كذلك من معاين سجى،التغطية
سجي بربدة : "ومنه تسجية امليت وهو أن يغطى بثوب أو حنوه،ويف احلديث أنه حني تويف رسول اهللا 

  .غطي :أي)٩(،"حربة
___________  

 .٥٠٧:اللُّغةمقاييس  .١
 ].سجو:[،املعجم الوسيط١١/٩٧:تهذيب اللُّغة  :انظر .٢
 .١١/٩٧:تهذيب اللُّغة  :انظر .٣
،جممع ١/١٧٣:،ديوان املعاين]دعمص[،]سجى:[،اللسان،التاج٢/١١٩٧:اللُّغةمجهرة :،ويف١/١٠٩:البيت يف ديوانه .٤

 )فما ذنبنا(،يف ذلك كله٣٠/١٥٤:،روح املعاين٨/٤٨٠:،تفسري البحر احمليط٥/٤٩٣:،احملرر الوجيز٢/٣٩٢:األمثال
 ].سجو:[،اللسان،التاج٧/٥١٨:احملكم واحمليط األعظم :انظر .٥
،  ٢/١١٥: اخلصـائص  :بـال عـزو يف  ،و]سـجا [:،اللسان٥/٤٩٣:احملرر الوجيز:هذا رجز منسوب للحارثي يف .٦

، تفسري ١/٢٨٧: ، أساس البالغة٦/٤٠٤:،احملكم واحمليط األعظم٢/١٨٩:،غريب احلديث البن قتيبة١/١٤٣:اللمع
 وطُـرق  :(وتكملة البيت.١٠/٢٢٣:،تفسري الثعليب٩/١٥٧:،زاد املسري٢٠/٩١:،تفسري القرطيب٣٠/٢٣٠:الطَّبرِِي

 ).النساج مالِء مثْلُ
 ].سجا:[،اللسان٥/٤٥٧:،فتح القدير٢٠/٩٢:،تفسري القرطيب٣١/١٨٨:التفسري الكبري:انظر .٧
 ].سجا:[، اللسان٣١/١٨٨:التفسري الكبري:انظر .٨
، تلخيص ١/٥٠٩:يحاب،مشكاة املص٤/١٠٨:،اجلمع بني الصحيحني)باب الربود واحلربة(٥/٢١٨٩:صحيح البخاري .٩

  . ٣/١٢٤:،معرفة السنن واآلثار ١/٢٤٦:،الكايف يف فقه ابن حنبل١/٢٥٤:خالصة البدر املنري،٢/١٠٥:احلبري
  



 ٣١٠

  :يف معىن سجى يف اآلية عدة  أقوال،أشهرها وللعلماء
  

  )١.(عن ابن عباس،ذهب أنه مبعىن :األول 
  

  )٣(.الفَراءاختاره و)٢(يف رواية عن ابن عباس،.أظلمأنه مبعىن :الثاين
  
  

  )٤.(،يف رواية أخرى عن ابن عباسأقبل أنه مبعىن :الثالث
  

  )٩(.ورجحه ابن قتيبة)٨(،وابن زيد)٧(،عكرمةو)٦(،جماهدو)٥(،قتادةسكن قاله :الرابع
  

شهر يف اللُّغة،وألن عليه أكثر املفسـرين،منهم ابـن   ألنه األوالراجح من هذه األقوال هو القول الرابع؛
  )١٠.(جرير

  

  :انمعني يف اآلية الليل لسكون"و
  

  .ليل نائم وار صائم :فنسب إليه كما يقال ،سكون الناس:أحدمها
  

  )١١".(سكونه عبارة عن استقرار ظالمه:والثاين
_______________  

 
أيب ،تفسري ابن ١٠/٢٢٣:،تفسري الثعليب٢٠/٩٢:،تفسري القرطيب٣٠/٢٢٩:الطَّبرِِي،تفسري ٨/٥٤١:الدر املنثور:انظر .١

 .١٩/٢٩٩:،عمدة القاري٥/٤٥٩:،فتح القدير١/٣٣٩:،اإلتقان يف علوم القرآن١٠/٣٤٤٢:حامت
 .١٩/٢٩٩:،عمدة القاري٩/١٥٦:ملسري،زاد ا٢٠/٩٢:،،تفسري القرطيب١/٥١٣:تنوير املقباس:انظر .٢
 .٨/٤٨٠:،تفسري البحر احمليط٣١/١٨٨:التفسري الكبري:انظر،و٣/٢٧٣:معاين القرآن .٣
، ٨/٥٤١:الـدر املنثـور  (سعيد بن جبريو)٥/٤٥٩:،فتح القدير٣٠/٢٢٩:الطَّبرِِي،تفسري ٨/٥٤١:نثورالدر امل:انظر .٤

تفسـري  :انظـر (واحلسن)٥/٤٥٧:،فتح القدير٩/١٥٦:،زاد املسري٣١/١٨٨:،التفسري الكبري٢٠/٩٢:تفسري القرطيب
  .٤/٤٩٨:،تفسري البغوي١٠/٢٢٣:الثعليب

،تفسـري  ٥/٤٥٧:،فـتح القـدير  ٤/٤٩٨:،تفسري البغوي٣١/١٨٨: الكبري،التفسري٣٠/٢٣٠:الطَّبرِِيتفسري :انظر .٥
 .١٠/٢٢٣:الثعليب

 .١٠/٢٢٣:،تفسري الثعليب٥/٤٥٧:، فتح القدير٣١/١٨٨:التفسري الكبري:انظر .٦
 . ٩/١٥٦:،زاد املسري٥/٤٥٧:،،فتح القدير٦/٢٤٢:تفسري السمعاين: انظر .٧
،زاد ١٠/٢٢٣:،تفسـري الـثعليب  ٥/٤٥٧:القـدير ، فـتح  ٤/٤٩٨:،تفسري البغوي٣١/١٨٨:التفسري الكبري:انظر .٨

 .٩/١٥٦:املسري
 .٩/١٥٦:زاد املسري:انظر .٩

 .٨/٥٥٤:،أضواء البيان٢٩٩/ ١٩، ٧/١٧٣:عمدة القاري:،وانظر٣٠/٢٣٠:الطَّبرِِيتفسري  .١٠
  .٣١/١٨٨:التفسري الكبري .١١



 ٣١١

  س ط ح  
   الَىعت هلقَو يف:                 ٢٠/الغاشية                                                                                                                               

  

السني والطاء واحلاء أصل يدل على بسـط  ):"١(البسط،قال ابن فارس:أصل السطح يف اللُّغة           
بسطها،وتسطيح القـرب،  :سطح اهللا األرض،أيابسطه ومده،ومنه :اسطح الشيء،أي:يقال،"الشيء ومده

: يقال يف احلـرب )٣(القتيل،:والسطيح)٢(امتد على قفاه،:تسنيمه،وانسطح الرجلتسويته وبسطه ضد 
  ]الرجز:[اقتلوهم،ومنه في الشعرِ بِهذَا املَعنى قَول الشاعرِِ :أي،اسطحوهم  

  

حىت تراه وطَسان سطي٤(اح(  
  

أعلى كل : أو التمر للتجفيف،والسطح أيضااملوضع الَّذي يبسط فيه القمح أو الشعري:قتيال،واملسطح:أي 
 علـى  الرجـل  ينام أن ى:"شيء،من ذلك سطح البيت لعلوه؛وألنه منبسط،ويف احلديث أن النيب 

جعلتـه يف التسـوية   :أي،واجلمع سطوح وأسطح،وسـطحت املكـان  )٥(،"عليه مبحجور ليس سطح
   .كالسطح

  

) ٦(إذا بسطت،:لى أن املراد بالسطح هو البسط،واملعىنوأهل التفسري متفقون كما اتفق أهل اللُّغة ع     
وكون األرض مسطحة )٧(،ويتمكنوا من حرثها وغرسها والبنيان فيها،ليستقر العباد على ظهرها وذلك

  :قال تعاىل.وية،فهي كروية وهلا سطح ليس المتداده ايةال ينايف أا كر           

                      ]وقال عز من قائـل ]١٩/احلجر،:          

                                             

                 ] .٧، ٦/ق[  
______________________  

 . ٤٧٩:اللُّغةمقاييس  .١
 ].سطح:[،التاج ،املصباح املنري،القاموس الوسيطاللسان ،٤٠٩:املُفْردات،١/٥٣١:مجهرة اللُّغة  :انظر .٢
 ].سطح:[القاموس الوسيط،التاج :انظر .٣
 ).وسطها سطيحا(٤/١٦٢:،ويف التهذيب]سطح:[يف العنيالبيت بال نسبة  .٤
( :،قال عنـه األلبـاين  ٨/٥٢٢:،مرقاة املفاتيح١/٢٦٨:،الزواجر٤/٢٧:،الترغيب والترهيب٥/١٤١:سنن الترمذي .٥

 . اجلامع صحيح يف ٦٨٤٧:رقم حديث انظر )صحيح
 :زاد املسري،٦/٢١٥:تفسري السمعاين،١/٩٢٢:تفِْسير السعدي،٤/٥٠٥:تفسري ابن كثري ،٨/٤٩٤:الدر املنثور:انظر .٦

 .٢٠/٣٦:طيب،تفسري القر٣٠/١٦٦:الطَّبرِِي،تفسري ١/٨٠٥:تفسري اجلاللني.٥/٤٣١:فتح القدير،٩/١٠٠
  .١/٧٤١:تفِْسير السعدي :انظر .٧



 ٣١٢

  س ك ت  
    الَىعت هلقَو يف:                   

                                                                          ١٥٤/األعراف                                                                                                                               
   

      ةكوت يف أصل الساللُّغ:السني والكاف ):"١(كون واإلمساك،وهو خالف النطق،قال ابن فارسالس
سكت الصائت يسكت سكوتا وسكتا وسكاتا،إذا أمسـك عـن   :يقال"خالف الكالموالتاء يدل على 

كثري الصمت،وأسكت إذا انقطـع كالمـه ومل   :أي،الكالم وهو قادر عليه،ورجل سكيت وساكوت
  ]الرجز:[ومنه في الشعرِِ قَول الشاعرِِ يتكلم،

  

  )٢(نِياً بِنا لَهيتالو كان مع      قَد رابنِي أَنَّ الكَرِي أَسكَتا 
  

قـال  .تكلم الرجل مث سـكت،إذا تـرك الكـالم   :يقال)٣(رك التكلم مع القدرة،ت:اللُّغةيف السكوت و
مع القدرة؛ألنه من غري قدرة على الكالم ال يسـمى  :وقوهلم"السكوت خمتص بترك الكالم"):٤(الراغب

ـ السكتة ومنه)٦(كوت السكون واإلمساك،األصل يف الس):٥(سكوتا،وقيل ب ،الداء املعروف ألن القل
  .يسكت به الصغري ماوهي :يقف وميسك عن احلركة، ومنه أيضا السكتة

   

   :جاءت يف كتب التفسريأخلصها فيما يليأقوال من سكت باآلية عدة  في املُرادو
  

ويقول ،كأن الغضب كان يغريه على ما فعـل  أن هذا الكالم خرج على قانون االستعارة:القول األول
فكأن ،فترك الغضب اإلغراء وسـكت ،وخذ برأس أخيك إليك،وألق األلواح،قل لقومك كذا وكذا:له

  )٧(.ترك النطق بذلك وقطع اإلغراء الغضب
  

___________  
 . ٤٨٦:اللُّغةمقاييس  .١
 .  ٤/٢٠٢:،زاد املسري٥/٢٠٩:،تفسري الثعليب]هيت:[،اللسان،التاج١٠/٣٠:تهذيب اللُّغة:البيت بال عزو يف .٢
 .١٢٦:يف الفروق اللُّغة،فرائد ١/٥٠٩:،كتاب الكليات١/١٥٩:التعريفات:انظر .٣
 . ٤١٦:املُفْردات .٤
 .٢/٢٥٠:،فتح القدير٧/٢٩٢:تفسري القرطيب:انظر .٥
 .١/٤١٠:التعاريف  ،٢/٢٥٠:فتح القدير  ،٧/٢٩٢:تفسري القرطيب  :انظر .٦
 .١٥٢:قرآنأمثال ال ،٢/٢٥٠:فتح القدير،١٥/١٣:التفسري الكبري:انظر .٧

  



 ٣١٣

  
أدخلـت األصـبع   :كقوهلم،واألصل سكت موسى عن الغضب،هذا الكالم فيه قلبأن :والقول الثاين

سـكت موسـى عـن    :املعىنو)١(،ورأسي القلنسوة،األصبع وأدخلت القلنسوة رأسي ،واخلامتاخلامت 
ت ـا  حفل الَّتيوال شك أن إطالق السكوت على هدوء الغضب من االستعارات اجلميلة )٢(،الغضب

  )٣(.لغة القرآن الكرمي
  

ألن سـكَت  ؛صمت  دونوعلى هذا جاز سكَت ل،املراد بالسكوت السكون والزواأن :القول الثالث 
،واألقوال جمتمعـة   ال جيوز يف الغضبما وذلك ،الكالم انقطاعوأما صمت فمعناه )٤(،مبعىن سكنتأيت 

  )٥(.شأاال خيفى علو  الَّتيحمتملة، وهذا من بالغة القرآن 
  

كان من املمكن أن تؤدي املعىن املراد،ألن األوىل لن تعطي  الَّتيسكن إىل سكت، ولقد عدل عن مفردة
 ويالحظ يف اآلية كلها دقـة التصـوير،  )٦(الصورة النفسية املدركة باحلس الظاهر كما أعطت الثانية،

  )٧.(واإلجياز البديع،وصدق املماثلة
  
  
  
  
  

____________________  
  

روح ،٧/٢٩٣:تفسـري القـرطيب   ،٢/٤٥٩:ر الوجيز يف تفسري الكتـاب العزيـز  احملر،١٥/١٣:التفسري الكبري:نظرا .١
،من بديع ١٠/٣٠:تهذيب اللُّغة،٤/٣٩٦:تفسري البحر احمليط،٢/٢٥٠:فتح القدير،٣/٢٦٧:زاد املسري، ٩/٧١:املعاين

 ].سكت:[، اللسان،التاج١١٠:لغة التنزيل
 .٣/٢٦٧:زاد املسري،٢/٤٥٩:ر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزاحملر،١٥/١٣:ريالتفسري الكب:انظر .٢
 .١١:من بديع لغة التنزيل:انظر .٣
 .١٥/١٣:التفسري الكبري:انظر .٤
،اإليضاح يف علوم ٢/٢٥٠:،فتح القدير٢/١٥٤:،الكشاف٤/٣٩٦:،تفسري البحر احمليط١٥/١٣:التفسري الكبري:نظرا .٥

 .١/٢٨٦:البالغة
 .١٥٤:،األمثال القرآنية١٥٢:أمثال القرآن:انظر .٦
  .املرجع السابق:انظر .٧



 ٣١٤

  س ل ق  

      ـالَىعت هلقَو يف:                 

                                                         ١٩/األحزاب                                                                                                                                   
  
  

 ):٢(قـال الراغـب  )١(".بسط العضو ومده للقهر،سواء باليد أو اللسان":يف اللُّغة السلقأصل         
 )٣(،بالكالم املـؤذي  رفع الصوت:السلق والصلق لغة فيه:وقيل"السلق بسط بقهر،إما باليد أو باللسان"

ويف )٤(صوا باملصيبة، ترفع الَّتيالقة وهي سمنه ال ،كذلكقخطيب مسلق ومسالق وسال:قوهلم ومنه
 صلقه وسلقه:يقال ،،كذلكرفع صوته عند املصيبة:أي)٥(،"،وسلقأنا بريء ممن حلق،وخرق":احلديث

ص اد يعين رفعني والصتبالسإن رسـول اهللا :"ومنه حـديث ،هو   واحلالقة،الصـالقة  بـريء مـن، 
  ]اخلفيف[ :األعشى لشعرِِ قَولُومنه في ا  )٦(،"والشاقة

  

  )٧(دةُ  فيهم واخلاطب املصالقـ        ـفيهم اخلصب والسماحةُ  والنج
  

،قـال  وآذاهيسلقه سلقاً أمسعه ما يكره :،وسلقه بالكالمهو رفع الصوت بالكالم املؤذي:فالسلق باللسان
  ."أمسعته ما يكره:سلقته باللسان"):٨(اخلليل

  
____________  

 .٢١/١٦٥:روح املعاين .١
 .٤٢٠:املُفْردات .٢
،أمثـال  ٢١/١٦٥:،روح املعـاين ٢٨/٤٥٧:فتـاوى ،جممـوع ال ١/١٧٩:،العقود الدرية]سلق:[اللسان،التاج:انظر .٣

 .١٨٢:القرآن
 .٨/٢٨١:عون املعبود :انظر .٤
اجلمـع بـني    ،)باب حترمي ضرب اخلدود وشـق اجليـوب والـدعاء بـدعوى اجلاهليـة     (١/٩٩:صحيح مسلم .٥

 .١/٥٠٥:سنن ابن ماجه،١/٦١١:سنن النسائي الكربى،١/٢٩٨:الصحيحني
باب حترمي ضـرب اخلـدود   (١/٩٩:صحيح مسلم ،)باب ما ينهى من احللق عند املصيبة(١/٤٣٦:صحيح البخاري .٦

 .١/٢٩٨:اجلمع بني الصحيحني ،)وشق اجليوب والدعاء بدعوى اجلاهلية
، اإلتقان يف ١/٨٠:،البيان والتبيني٨/٣٠٨:ذيب اللُّغةته،١/٩٧:،غريب احلديث البن سالم١/١٤٣:البيت يف ديوانه .٧

 .٣/٤٨٥:احليوان.٤/٢٦٩:،تفسري السمعاين٢١/١٦٥:،روح املعاين١/٩٧:علوم القرآن
  .باب القاف والسني والالم معهما].سلق:[العني .٨



 ٣١٥

آذوكـم  "أي:)١(الفَـراء ،قال ةاللُّغبالسلق يف اآلية على حنو ما قاله أهل  في املُراد املُفَسرونَو          
السـلق رفـع   وا عتربن االَّذيو)٢(بسطوا ألسنتهم فيكم،:وعن قتادة،،وخاصموكم بألسنة سلطة"بالكالم

  )٣(.أي رفعوا أصوام عليكم:املعىنجعلوا الصوت،
  

 اطبـة، خاطبوكم أشد خم:معىن سلقوكم:)٤(،قالباملخاطبة الشديدة قلْالس الزجاجفسر قد و            
الكالم بألسـنة سـليطة جريئـة    كرهون من القول مع رفع صوت،وآذوكم يف أمسعوكم ما ت :واملعىن
  )٥.(جارحة

  

  :،على عدة أقوالفيه يسلقون الَّذييف املعىن  العلماءواختلف 
  

  )٦.(ي،عن يزيد بن رومان األسدوحنو هذا عِرالش صِقُّنتو مِهِبسو نينِمؤى املُذَيف أَ:األول
  

  )٧.(،عن قتادةةلَأَسي املَف احِحلْواِإل ةمينِن الغم اِءطَالع بِلَيف طَ:الثاين
  

  )٨(.ةلَاتخواملُ ةعانصاملُ ةهى جِلَع لِوم من القَهِيضرا يمني بِنِاملؤم ةعادخيف م:الثالث
  

  ).سلَق(ع املعىن اللُّغوِي لكلمة ؛ألنه يتناسب موالراجح من هذه األقوال هو القول األول
  

________________  
  

 .٤/٢٧٠:،فتح القدير٦/٣٦٦:،زاد املسري]سلق:[،اللسان،التاج٨/٣٠٨:تهذيب اللُّغة:انظر،و٢/٣٣٩:معاين القرآن .١
،فـتح  ٧/٢١٥:،تفسري البحـر احملـيط  ٦/٣٦٦:،زاد املسري١٤/١٥٤:، تفسري القرطيب٣/٥١٨:تفسري البغوي:انظر .٢

،كتب ورسائل وفتاوى ابـن  ٨/٢١:،تفسري الثعليب١/١٨٠:،العقود الدرية٢١/١٦٥:،روح املعاين٢٧٠/  ٤:قديرال
 .٢٨/٤٥٨:تيمية

 .٢/٥٦٦:،تفسري العز بن عبد السالم١/٤٠٩:ياقوتة الصراط:انظر .٣
 .٢١/١٦٥:روح املعاين: انظر،و٤/٢٢١:معاين القرآن  .٤
 .١٨٢:أمثال القرآن:انظر .٥
كتاب له ) ـه ١٣٠(يزيد بن رومان األسدي املدين ،هو ٧/٢١٥:، تفسري البحر احمليط٤/٣٧٦:احملرر الوجيز:انظر .٦

 .طبقات ابن سعد ، وجل اعتماده على عروة والزهري ، وروى عنه ابن إسحاق منه قطع يفاملغازي،
 .املصادر السابقة :انظر  .٧
 .٣/٢٢٢:،تفسري الثعاليب٧/٢١٥:، تفسري البحر احمليط٤/٣٧٦:احملرر الوجيز:انظر .٨

  



 ٣١٦

  س هـ م  

     الَىعت هلقَو يف:                   ١٤١/الصافات                             
  

 :احلديثمنه يف حظ ونصيب،و:أي،يل يف هذا األمر سهمة :يقال)١(النصيب،:السهم والسهمةُ        
علـى أسـهم   واجلمع ،نصيب منه:أي)٢(،"له سهم ال كمن اإلسالم يف سهم له من تعاىل اهللا جيعل ال"

تقارعوا ليظهر نصيب :يأ،ساهم القوم :ومن هذا األصلسهام إال سهم الرامي،على وسهمان وال جيمع 
: وسـامهته،أي  قارعهم فقـرعهم،  :أيوساهم القوم فسهمهم،الرجالن تقارعا، استهم:يقالكل منهم،

وهي تطييب النفوس والرضا بني املتنـازعني،  الناس إىل املسامهة عند التنازع،دفوإمنا يلجأ )٣(قارعته،
. فسوا يف كفالة مرمي عليها السالمتناو،وذلك عندما ختاصم القوم القرآن يف غري هذا املوضعموجودة يف 

    :قال تعاىل                            

     ]لو يعلم الناس ما يف النداء والصف األول مث مل جيـدوا  :"ويف احلديث ]٤٤/آل عمران
  .تقارعوا عليه:أي)٤(،"إال أن يستهموا الستهموا عليه

  
___________  

  
،مجهـرة  ٢/٤٢٩:،النهاية يف غريب احلديث واألثـر ٤٩٥:ةمقاييس اللُّغ ،]سهم:[عني،اللسان،املصباح املنريال:انظر .١

الـدالالت   ختـريج ،٣/١١١٤:،غريـب احلـديث للحـريب   ١/٤٢٥:،املغرب يف ترتيب املعـرب ٢/٨٦٢:اللُّغة
 .١/٦٥٢:السمعية

، مصـنف ابـن أيب   ١١/١٩٩:،اجلـامع ١/٦٧:،املستدرك على الصحيح)ذو السهم(٤/٧٥:سنن النسائي الكربى .٢
،الترغيـب  ١/٢١٢:، الزواجـر ٢/٩٢:،الفـردوس مبـأثور اخلطـاب   ٨/٤٩:يعلـى ،مسـند أيب  ٦/١٦٥:شيبه

 :الصفحة أو الرقم - صحيح الترغيب :املصدر - األلباين :احملدث عائشة :الراوي :السدرر السنية.١/١٤٩:والترهيب
 .صحيح لغريه :خالصة الدرجة 3039

 ].سهم:[اللسان:انظر .٣
،اجلمـع بـني   )باب تسوية الصفوف(١/٣٢٥:صحيح مسلم،)باب فضل التهجري للصالة(١/٢٣٣:صحيح البخاري .٤

، ١/٥٢٤:،مصنف عبـد الـرزاق  ٢/٢٣٦:،مسند أمحد بن حنبل٤/٥٤٤:، صحيح ابن حبان٣/١٥٤:الصحيحني
 .١/٢٧٦:،خالصة األحكام١/٤١٧:الطرق احلكيمة

  
  
  



 ٣١٧

  
رمبـا ألن  )١(عن حاله لعارض، رتغيلونه أو وجهه يسهم إذا  سهم:سهم مبعىن تغري،يقال:هذا األصلمن 

  ) ٢.(وجه الرجل إذا ضرب له بسهم يتغري وجهه،إذ ال يعلم ماذا خيرج له من خري أو شر
  
،حيـث  واملراد هنا يـونس  )٣(على أن معىن ساهم قارع، اللُّغةكما أمجع أهل  أمجعوا املُفَسرونَو

يلقـى   لَّـذي االسهم --خرج له ف ،مع أصحاب السفينة ليخرج سهم من يلقى يف البحر استهم 
  .صاحبه يف البحر

  
   ش ع ل   
    الَىعت هلقَو يف:                                                                                                  

                                                                                ٤/مرمي   
  

الشني والعني والالم أصل صـحيح  ):"٤(قال ابن فارس.التفرق واالنتشار:األصل يف االشتعال          
رت إذا تفرقت يف التهاا وصاأشعلت النار :،يقال"يدل على انتشار وتفرق يف الشيء الواحد من جوانبه

  اضطرمت والتهبت:،أيوأشعلت النار يف احلطب أضرمتها وأهلبتها،فاشتعلت)٥(،شعال
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  

 ].سلهم:[،التاج]سهم:[،اللسان٤٣١:املُفْردات:انظر .١
 .٢/٢٣٠:عمدة احلفاظ:انظر .٢
تفسـري ابـن   ، ٢٣/٩٨:الطَّبـرِِي ،تفسـري  ١/٣٥٥:،التبيان يف تفسري غريب القـرآن ١/٢٦٧:غريب القرآن:انظر .٣

 .٤/٢٤٣:،أضواء البيان٥/٢٩٤:،فتح الباري١/٥٩٥:،تفسري اجلاللني٧/٣٥٣:،تفسري البحر احمليط٤/٢١:كثري
 .٥٢٧، ٥٢٦:اللُّغةمقاييس  .٤
 .٣/٣٠:تفسري النسفي :انظر .٥



 ٣١٨

  
  

الشعلة من النار امللتهبة وأشعلت النار ):"٢(قال األزهري)١.(ما أشعلت فيه من احلطب:والشعلة بالضم
وانتشـارها يف   التهاب النار وتوقدها؛مسيت بذلك لتفرق النـار : ،واالشتعال"لها إشعاالً إذا أهلبتهاأُشع

الشـيب   وانتشرواشتعل رأسه شيباً إذا كثر ،إذا انتشر فيه الغضب،اشتعل فالنٌ غضباً:يقال جمازااحلطب،
  ]الرمل:[امريومنه في الشعرِ بِهذَا املَعنى قول لبيد بن ربيعة الع ،يف الرأس

  

  )٣(طَ الشيب عليه فاشتعلْسلِّ              إنْ تري رأسي أمسى واضحاً  
  

  ]البسيط:[منه قَول الشاعرِِكذلك 
  

ضيعت حزمي إِي فبعاداَأل يا  لَم   واا مروِعُتي وشيأْباً رسي اشت٤(الَع(  
  

  ]الرجز:[ل ابن دريد يف مقصورتهومن هذا القبيل أيضا قو
  

واشتاملُ لَعبيض في مسوده               لَثْم اشتالِع ارِالن في جلِز الغ٥(اض(  
  
  

_____________________  
  

 ].شعل:[القاموس احمليط:انظر .١
 .٢/٨٧٠:اللُّغةمجهرة  .٢
،فـتح  ]شـعل :[،التـاج ١/٣٣٢:،أسـاس البالغـة  ٢/١٠٣:،غريب احلـديث للخطـايب  ١/٨٠:البيت يف ديوانه .٣

 .٣/٣٢١:القدير
 .٣/٣٦٠:،أضواء البيان٢/٢٩٤:،شرح ابن عقيل١/٦٠٣:مغين اللبيب:البيت بال عزو  يف .٤
كـاجلمهرة واألمـايل وغـري     اللُّغة،نزيل بغداد،وصاحب التصانيف املفيدة يف األزديحممد بن احلسن بن دريد هو  .٥

ذكرها احلاكم أبـو عبـد اهللا يف    ار العرب، وله قصيدة طنانة ميدح ا الشافعي وأشع اللُّغةذلك،كان رأسا يف 
يف شـعبان سـنة إحـدى     مولده سنة ثالث وعشرين ومائتني ووفاتهه،مناقب الشافعي، قال الدار قطين تكلموا في

ـ ٢/٢٨٩:،شـذرات الـذهب  ١/٥٦٦:،مغين اللبيـب ٢/٤٨:البداية والنهاية:،والبيت يفوعشرين وثالمثائة رآة ،م
،روح ٤٣٦/ ٥:، األنسـاب ٤/٣٢٤:،وفيات األعيـان ١/٧٦:،موصل الطالب إىل قواعد اإلعراب٢/٢٨٣:اجلنان
  .٣/٣٦٠:،أضواء البيان١٦/٦٠:املعاين



 ٣١٩

 البالغةأسلوب من أساليب  لنار يف احلطببياض الشيب يف الرأس باشتعال االتعبري عن انتشار و        
،ويف هذا دليـل  بياض الشيب فيه انتشاراملراد باشتعال الرأس شيباً ويف هذه اآلية، جاء به القرآن،العربية

شبه الشيب بشواظ النار يف بياضه وإنارته وانتشاره يف الشـعر  ):"١(قال الزخمشريعلى العجز والكرب،
مث أخرجه خمرج االستعارة مث أسند االشتعال إىل مكان  ،وفشوه فيه وأخذه منه كل مأخذ باشتعال النار

  ".خاطب أنه رأس زكرياته وهو الرأس وأخرج الشيب مميزاً ومل يضف الرأس اكتفاء بعلم املالشعر ومنب
  

ال تفيد معىن االنتشار فحسب،ولكنها حتمل معىن دبيب الشيب يف "اشتعل" نالحظ هنا أن مفردة        
اد الرأس يف بطء وثبات،ودأب واستمرار،حىت إذا ما متكنت من الوقود اشـتعلت يف قـوة،ويف إسـن   

 من سيدنا زكريا  ويف اآلية توسل)٢(يوحي بالشمول الَّذي التهم كل شيء، االشتعال إىل الرأس ما
  .عز وجل اهللا من أنفع األسباب اجلالبة لرضى إظهار الضعف واملسكنة ألن إىل اهللا بضعفه وعجزه،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________  
  

 .٣/٣٦٠:أضواء البيان،٢١/١٥٤:التفسري الكبري:،وانظر٣/٦:الكشاف .١
 .٢٠٣:التعبري الفين يف القرآن الكرمي:انظر .٢

  



 ٣٢٠

  ش غ ف   
  شغفها   ـالَىعت ـهلقَو يف:                       

                                                      ٣٠/يوسف    
  

الشني والغني والفاء كلمة واحـدة،  ):"٢(قال ابن فارس)١.(غالف القلب:األصل يف الشغاف         
وقد شغفه احملبوب يشـغفه  ،بكذا فهو مشغوف به فالن شغف:يقال،"اف،وهو غالف القلبغوهي الش
ومنه في الشعرِ )٣(،حبه شغاف قلبهابلغ :أي،حبا شغفها،ووصل حبه إىل شغاف قلبه:أي،فاغشغفا وش

  ]املنسرح:[قَول الشاعرِِبِهذَا املَعنى 
فغاُء والششاَألح نِِّّيم فش بٍ               قَدي كَذذ رغَي اكو٤(إِنِِّّي لَأه(  

  

  ]اخلفيف:[وقول اآلخر
  )٥(فؤاد وسطَ الشغافيف سواد ال      ينــك مـَبـم اُهللا أَنَّ حـلـيع

  

  :وللعلماء يف الشغاف ثالثة أقوال
  

 :يقـال ،مل يرد الغالف إمنـا أراد القلب ):٧(ابن قتيبة وعن)٦(قاله أبو عبيدة ،أنه غالف القلب:أحدها
أنه جلدة رقيقة على )٨.(،وعن السديكبدته إذا أصبت كبده:شغفت فالنا إذا أصبت شغافه كما يقال

  .القلب
_______________  

: ،املعجم الوسـيط لقاموس احمليط،التـاج اللسـان،ا ،خمتار الصحاح،٢/٨٦٩:اللُّغة،مجهرة ٨/٤٤:تهذيب اللُّغة:انظر .١
،تفسـري غريـب مـا يف الصـحيحني     ١/٢٤٣:،التبيان يف تفسري غريب القرآن١/٢٨٧:،غريب القرآن ]شغف[
، ١/٢٥:روضة احملـبني ،١/١١٦:ورسوله يف النسوة ،حسن األسوة مبا ثبت من اهللا٢/٤٠٣:،خزانة األدب١/٣٧٥:

، املعجم الصايف يف ١٤٣:والصحابة والتابعني،غريب القرآن الكرمي يف عصر الرسول ١٣٦:قيف الفرو اللُّغةفرائد 
 .٣١٥:معجم التعبريات القرآنية ،١٢٤:من بديع لغة التنزيل ،١١٨:،معجم الفرائد٣٠٥:اللُّغة العربية

 .٥٢٩:اللُّغةمقاييس  .٢
تـذكرة األريـب يف تفسـري    ، ٥/٣٠١:تفسري البحر احمليط،٢/١٨٦:تفسري النسفي،١/٣٠٧:تفسري اجلاللني:انظر .٣

 .١٢٤:من بديع لغة التنزيل ،١/٢٦٢:الغريب
، ٣/٣٥٢:، معجم البلـدان ١/٥٠٩:الزاهر البن األنباري،٨/٤٤:تهذيب اللُّغة:البيت منسوب لقيس بن احلطيم يف .٤

  .١٦٦:، من بديع لغة التنزيل]فشغ:[،اللسان٨/٤٤
 .١/٣٣٢:، أساس البالغة١/٥٠٩:الزاهر البن األنباري: البيت بال نسبة يف .٥
 .١/٣٠٨:جماز القرآن:انظر .٦
 .٤/٢١٤:زاد املسري:انظر .٧
  .٣/٢٨:،مدارج السالكني٥/٢١٦:،تفسري الثعليب٢/٤٢٢:تفسري البغوي:انظر .٨



 ٣٢١

  )١.(وسويداؤهأنه حبة القلب :اينوالث
  

  ]الطَّوِِيل:[واستشهد القائلون ذا الرأي ببيت النابغة الذبياين)٢(،داء يكون يف اجلوف أنه:ثالثوال
  

  جالونَ ذلك ود مالَ هح وقَد       ابِعاَألص يهغتبت افغكَانَ الش٣(م(  
  

وهـي   ،وهو يف مرحلة متقدمة من مراحل احلبوالشغف أعظم ما يكون من احلب.أصابع األطباء:أي
اهلوى،العالقة،الكلف،العشق،اللوعة والالعج،الشـغف،وهو أن يبلـغ احلـب شـغاف     :على الترتيب

  .بفالن إذا بلغ به احلب أقصى املذاهب مشغوففالن :يقال) ٤(القلب،
  

  :،ثالثة أقوال"شغفها حبا"وللمفسرين في املُراد ب
  

حجب حبه قلبـها حـىت ال   :قال الكليب.حبيث حيجبه عن غريه،أنه احلب املستويل على القلب :أحدها"
  .تعقل سواه

  

  .أحبته حىت دخل حبه شغاف قلبها أي داخله  :املعىن،واحلب الواصل إىل داخل القلب:الثاين
  

قـال  .لب إذا وصل احلب إليه باشر القلبأنه احلب الواصل إىل غشاء القلب والشغاف غشاء الق:الثالث
يد٥."(ب يقول دخله احلب حىت أصاب القلبالشغاف جلدة رقيقة على القل:"الس( اءقال الفَـر)يف )٦

 تدور حول هـذا املعـىن،  ،وكل أقوال املفسرين "خرق شغاف قلبها ووصل إليه:أي:"معىن شغفها حبا
 ،ووصل،وشق،ودخل،وبلغ،وكلها تنتهي بشغاف قلبها،وتفيد املبالغة يف حبـها لـه   أصاب،:قالوا

إبـراهيم السـامرائي معلقـا علـى هـذه      :قال الدكتور.واملقصود ا زليخا يف حبها ليوسف 
  ".برعت العربية يف توليد األفعال ذات الدالالت املعنوية العقلية من األصول احلسية ):"٧(املفردة

_____________  
 .٤/٢١٤:،زاد املسري٥/٣٩٦:،احملكم واحمليط األعظم٨/٤٤:تهذيب اللُّغة:انظر .١
 .٢/١١٨:،تفسري العز بن عبد السالم٩/١٧٦:،تفسري القرطيب]شغف:[،اللسان،التاج٨/٤٤:تهذيب اللُّغة:انظر .٢
،األمـايل يف لغـة   ٢/٦٤٩:،غريـب احلـديث للحـريب   ١/٥٠٩:الزاهر البن األنبـاري ،و١/٥٧:البيت يف ديوانه .٣

،ويف )دون ذلـك داخـل  (١/٤٥٣:،الصناعتني١/١١٨:،أدب الكاتب٢/٤٠٣:خزانة األدب:،ويف١/٢٠٩:العرب
يذهتةاللُّغ باطن(٨/٤٤:ب( ة،مجهرة٢/٨٦٩:اللُّغ)١٦٦:، من بديع لغة التنزيل)شاغل. 

 .٢٠٧:اللُّغةفقه :انظر .٤
 .٣/٢٨:مدارج السالكني:انظر .٥
 ].شغف:[اللسان:انظر،و٢/٤٢:معاين القرآن .٦
 .١٦٦:من بديع لغة التنزيل .٧

 



 ٣٢٢

  ش م ز   

  امشأزت    ـالَىعت ـهلقَو ـيف:                       
                                                             ٤٥/الزمر  

  

امشـأز  :،يقال"افعأل"و "فعل"مشز وامشأز ،على وزن منه والفعل الشمز نفور النفس من الشيء،        
ن  أهل اللُّغة وغريه م.،مل أجد له أصال عند ابن فارسواالمشئزاز مصدرهمئز،و مشفالن يشمئز امشئزازا فه

  :هلم فيه عدة أقوال
  

اشمأز انقَبض واجتمـع بعضـه إىل   :")٢(وتبعه ابن سيده القائل)١(أنه التقبض،قال به اجلوهري:ولاأل
: امشـأز الرجـل امشئـزازا   "):٤(،واجلـوهري "تشمز وجهه إذا انقبض ومتعر):"٣(الزخمشري،و"بعضٍ

  )٥(.وكذا قال املربد".انقبض
  

 :"أنـه قـال  ثعلب عن ابن األعرايب و)٨(والراغب،)٧،(الزجاجو)٦(،أبو عبيدةقال به .أنه النفور:الثاين
زميء:الشفْس من الشالن فُوره ،نهكْرلُ)٩(،"ترِِ قَوعالش ير:[عمرو بن كلثوم ومنه فافالو[  

  

  )١٠(وولَّتهم عشوزنةً  زبونا          ذا عض الثِّقاف ا امشأزت إ
____________________  

 .٢/٨١١:اللُّغةمجهرة :،وانظر]مشز:[الصحاح .١
 . ٨/١٢"احملكم واحمليط األعظم .٢
 .٢/٢٦٢:الفائق .٣
 ].مشز:[الصحاح .٤
 .٤/٤٦٧:،فتح القدير١٥/٢٦٤:تفسري القرطيب:انظر .٥
 .٤/٤٦٧:،فتح القدير٨/٥٤٩:،فتح الباري٧/١٨٧:زاد املسري:،وانظر٢/١٩٠:جماز القرآن .٦
 ].مشز:[،اللسان٨/١٢:،احملكم واحمليط األعظم١١/٢١٠:تهذيب اللُّغة:انظر .٧
 .٤٦٤:املُفْردات .٨
 ]. مشز:[،التاج١١/٢١٠:تهذيب اللُّغة:انظر .٩

 مشـايل  يف ولـد األوىل، الطبقة جاهلي،من شاعر: وداألس تغلب،أبو بين من عتاب، بن مالك بن كلثوم بن عمروهو  .١٠
 أشـهر ،طويال فىت،وعمـر  وهو) تغلب( قومه ساد،وجند والعراق الشام ويف فيها وجتول،ربيعة بالد يف العرب جزيرة
 حفظه ما منها بقي بيت،وإمنا ألف حنو يف كانت إا: يقال،"فاصبحينا بصحنك هيب أال" :مطلعها الَّتي معلقته شعره

مجهـرة أشـعار   :له يف والبيت])٥/٨٤:األعالم.(الفراتية اجلزيرة يف مات،العجب واحلماسة الفخر من وفيها واة،الر
 ،]ثقـف :[، التاج]عشزن:[، اللسان١/٣٧٢:،اإلتقان يف علوم القرآن٢/٩٨:الزاهر البن األنباري،١/١٢١:العرب

  .٤/٥٣٤:،احملرر الوجيز٨/٢٣٩:،تفسري الثعليب١٥/٢٦٤:تفسري القرطيب



 ٣٢٣

  .أي اقشعرت" امشأزت:" قال عن قوله تعاىل)١(االقشعرار،عن ابن األعرايب:بعالرا
  

  :،منهاأقوال عدة ،يف معىن امشأزت علىاللُّغةواختلف أهل التفسري كما اختلف أهل 
  

  .انقبضت عن التوحيد :أي)٤(ومقاتل،)٣(وجماهد،)٢(بن عباس،ا:مبعىن انقبضت،وقال به:األول
  

  )٦(.السديو)٥(قال به ابن عباس يف رواية،نفرت،ومبعىن :الثاين
  

  )٧.( مبعىن استكربت،وهو املشهور عن قتادة:الثالث
  

وإذا ذكر اهللا وحـده  ":يف اآلية واملعىن،ها متقاربة،وتتضمن معىن النفور واالنقباضواألقوال كلها معاني
  )٨".(استكباراكفراً منهم و والبعث بعد املمات ن ال يؤمنون باملعادالَّذينفرت قلوب 

  
  
  
  
  

________________  
  

 ].قشعر:[،التاج]قشعر[،]مشز:[،اللسان١١/٢١٠، ٣/١٧٧:تهذيب اللُّغة:انظر .١
 .٨/٢٣٩:، تفسري الثعليب٧/١٨٧:،زاد املسري٤/٨١:تفسري البغوي: ،وانظر٧/٢٢٣ الدر املنثور .٢
،تفسـري  ٦/١٨١:،معـاين القـرآن  ٤/٨١:،تفسـري البغـوي  ٧/٢٢٣:الـدر املنثـور  ،٢/٥٥٩:تفسري جماهد:انظر .٣

،فـتح  ١٩/١٤٢:،عمدة القـاري ٧/١٨٧:،زاد املسري٨/٥٤٩:،فتح الباري٤/٥٦:،تفسري ابن كثري٢٤/١٠:الطَّبرِِي
 .٤/٤٦٧:القدير

 .٣/١٨٠:،تفسري السمرقندي٧/١٨٧:،زاد املسري٤/٨١:تفسري البغوي: انظر .٤
 .٧/٢٢٣: الدر املنثور:انظر .٥
 .١٩/١٤٢:مدة القاري، ع٨/٥٤٩:، فتح الباري٤/٥٦:،تفسري ابن كثري٢٤/١٠:يالطَّبرِِتفسري : انظر .٦
،معـاين  ٧/١٨٧:،زاد املسـري ٣/١٧٤:،تفسـري الصـنعاين  ٤/٨١:،تفسـري البغـوي  ٧/٢٣٣:الدر املنثـور :انظر .٧

 .١٩/١٤٢:،عمدة القاري٦/١٨١:القرآن
 .٢٤/١٠:تفسري الطَّبرِِي .٨



 ٣٢٤

وتذكر كتب التفسري انقبضت ونفرت،:أي:فقال يف معناها من مجع بني هذه األقوال املفسرين ومن      
سورة النجم عند باب الكعبة،وعدهم ابـن  يهم عل عندما قرأ الرسول  من كفار قريش أن ذلك كان

  )١.(بن خلفاوأيب ،وصفوان،والوليد بن عتبة  ،أبو جهل بن هشام: عباس أم أربعة،هم
  

،وقد أشار الدكتور اللُّغةمن الصيغ القليلة يف ،"افْعأل"لى صيغة ع" امشأز"اجلدير بالذكر أن الفعل         
العربية بالقياس إىل أبنية األفعال األخرى،كما أشـار   اللُّغةإبراهيم السامرائي إىل قلة ورود هذا البناء يف 

ىل أبنيـة  إىل أن هذا البناء قد زال ومل يعد منه إال بقية ،وهذه القلة تشعرنا أن العربية قد عدلت عنـه إ 
تبلغ  وهذه البقية عدها الدكتور رمضان عبد التواب،ومل)٢(،"رمحا"إىل " امحأر"رى،مثل عدوهلم عن أخ

إن قلة هـذا البنـاء   ):"٤(يقول السامرائي معلقا على قلة هذه األلفاظ)٣.(عنده سوى سبعة عشر لفظا
  ".لتشعر من الناحية التارخيية أن العربية جتري يف تطورها حنو األسه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________  
  

 .٧/٢٢٣: الدر املنثور .١
 .٢٨٤):أبنية العربية بني النوادر والغريب.(هـ١٣٩٨الثاين،السنة الرابعة،رجب،: جملة الدارة،العدد:انظر .٢
نشوء صيغ يف العربية وأثر الوزن الشعري يف "أفعألّ"صيغة (،١٩٧٣الرابع من الد الثاين،سنة:جملة املورد،العدد:انظر .٣

 ).جديدة
 .٢٨٤):أبنية العربية بني النوادر والغريب.(هـ١٣٩٨الثاين،السنة الرابعة،رجب،: جملة الدارة،العدد:انظر .٤
  

  
  



 ٣٢٥

  ص ك ك   
      ـالَىعت ـهلقَو يف:                  

                                                                  ٢٩/الذاريات                                                                                                                                
  

الصاد والكاف أصل يدل على ):"١(ضرب شيء بشيء،قال ابن فارس:أصل الصك يف اللغة            
اصطك ضربه،و:صكا،أي يصكه صكه:،يقال"حىت كأن أحدمها يضرب اآلخرتالقي شيئني بقوة وشدة،

أضـربه  :أي) ٢(،"فأصك سهما يف رجله:"،ويف حديث ابن األكوعأحدمها اآلخر ضرب:أي:اجلرمان
تضاربوا،ومنه الصكك،وهو اصـطكاك الـركبتني   :أي)٣(،"فاصطكوا بالسيوف:"بسهم،ومنه احلديث

ـ  أصك؛:والعرقوبني من اإلنسان وغريه،والنعت للرجل قـال  ،ان وغريهوللمرأة صـكاء،يكون يف اإلنس
  ]السريع[:الشاعر

  )٤(النعام صكامِ ولُ النعثْم            وم سك  قَ انَوفْد يإِنَّ بنِ
  

 وهذا الصحيح،)٦(الضرب عامة بأي شيء،:وقيل)٥(ض،الضرب الشديد بالشيء العري:اللُّغةوالصك يف 
بشدة وعنف،وهذا نوع من الضرب،وصـك  قه أغل:صك الباب،أي:ألنه يكون يف كل شيء،ومنه قولنا

  ]الوافر:[جرير ضربه فحطه،ومثله في الشعرِِ قَولُ:أي،الصقر صيده صكا
  

  مهنلِّ عفَخ ليعوا عمإذا اجت    اتياربح كصازٍ يب نع٧(و(  
_____________  

  
 .٥٦٢:اللُّغةمقاييس  .١
،شرح النووي على صـحيح  ١/٥٨٣:،اجلمع بني الصحيحني)هاباب غزوة ذي قرد وغري(٣/١٤٣٦:صحيح مسلم .٢

 ].صكك:[،اللسان١٢/١٧٨: مسلم
النهاية يف ،١/٥٧:،مكارم األخالق١/٤٤٨:،اخلصائص الكربى١/٤٩:،دالئل النبوة لألصبهاين٧/٢٩٨:املعجم الكبري .٣

 .مل أجد له خترجيا].صكك:[،اللسان٣/٤٣: غريب احلديث واألثر
: ،التـاج ]صكك[، ]وفد:[اللسان ،٩/٤٤١:احملكم واحمليط األعظم،٩/٣١٨،٣١٩:يب اللُّغةتهذ :البيت بال عزو يف .٤

 ]. سكك[
 ].صكك:[،اللسان٦/٦٤٠:احملكم واحمليط األعظم .٥
 . املصادر السابقة:انظر .٦
  .٤٨/١١:،تاريخ مدينة دمشق١/٧:،اخلصائص١/١٤٣:اللُّغة،مجهرة ١/٨١:البيت يف ديوانه .٧



 ٣٢٦

ضـربت وجههـا    :أي:في املُراد بالصك على حنو ما قالـه أهـل اللُّغـة،واملعىن     واملُفَسرونَ         
 على سبب الضرب ،وأا ضربت تعجبا كما تتعجب النساء من األمر الغريب،كذلك اتفقوا )١(بيدها،

  :على قولني املوضع الَّذي ضربته من وجهها،وهم يف ذلك يفلكنهم اختلفوا 
  

): ٥(قـال مقاتـل الكلـيب   )٤.(والسدي)٣(والثوري،)٢(،عن جماهد،ينهاجببيدها على ضربت :األول
 عنـد ومستعمل  ،وهذا الَّذي أميل إليه ،وعليه أكثر املفسرين،"مجعت أصابعها فضربت جبينها تعجبا"

  .يومنا هذا الناس حىت 
  

د ببـاطن  وهذا بعيد؛ألنه لطم ،وهو خاص بضرب اخل)٦(،وممن قال به ابن عباسوجهها لطمت :الثاين
الراحة،وليس هذا مكانه،مث إن املرأة بشرت مبا يسرها،ولطم اخلدود إمنا يكون عنـد املصـائب،والَّذي   

  :شدين هنا حسن االختيار للصك دون غريه ألنه يتناسب صوتيا مع قوله تعاىل
            ولو وضعنا بدال منها فضربت أو لطمت لضاع اجلمال الصويت.  
  

  ط ح و   
  طحاها الَىعت هلقَو يف:                 ٦/الشمس                                                                                                                                

  

الطاء واحلاء واحلـرف املعتـل أصـل    ):"٧(البسط واملد،قال ابن فارس:أصل الطحو يف اللُّغة           
بسطها،وطحا بك مهك إذا ذهـب بـك يف   :أي،طحا اهللا األرض:قال،ي"صحيح يدل على البسط واملد

  )٨.(وطحا به قلبه ذهب به يف مذهب بعيداألمر ومد بك فيه،
____________________  

 .١٧/٤٧:تفسري القرطيب  ،١/٣٠٦:غريب القرآن :انظر .١
،تفسـري  ٤/٢٣٧:،تفسـري ابـن كـثري   ٥/١٧٨:،احملرر الوجيز٤/٢٤٤:،إعراب القرآن٧/٦٢٠:الدر املنثور:انظر .٢

 .٨/٥٩٩:،فتح الباري٨/٣٧:، زاد املسري٢٦/٢١٠:الطَّبرِِي
 .٨/١٣٨:،تفسري البحر احمليط٢٦/٢١٠:الطَّبرِِي،تفسري ٤/٢٣٧:،تفسري ابن كثري٥/١٧٨:احملرر الوجيز:انظر .٣
 .٤/٢٣٧:تفسري ابن كثري:انظر .٤
  .١/٢٢٠:ةحسن األسوة مبا ثبت من اهللا ورسوله يف النسو ،٥/٨٨:فتح القدير:انظر .٥
،تفسـري ابـن   ٢٦/٢٠٩:الطَّبـرِِي ،تفسري ٩/١١٧:،تفسري الثعليب٤/٢٣٢:،تفسري البغوي٧/٦٢٠:الدر املنثور:انظر .٦

حسن  ،٥/٨٩:،فتح القدير٨/٣٧:،زاد املسري١٠/٣٣١٢:،تفسري ابن أيب حامت٥/١٧٨:،احملرر الوجيز٤/٢٣٧:كثري
 .١/٢٢٠:األسوة مبا ثبت من اهللا ورسوله يف النسوة

 .٦٣٣ اللُّغةييس مقا .٧
  ].طحو:[،العني،التاج١/٣٨٥:أساس البالغة ،٥/١١٨:تهذيب اللُّغة :انظر .٨



 ٣٢٧

  ]الطَّوِِيل:[علقمة بن عبدة في الشعرِِ قَولُومثله 
  

  وبطَر انسيف احل قَلْب ا بِكطح  يبشانَ مح رصابِ عبالش ديع١(ب(  
  

طحوتـه مثـل   ):"٣(قال اجلـوهري )٢.(بسط الشيء والذهاب به عنامهامالطحو كالدحو ف.ذهب:أي
،ومنه البقلة املطحيـة  والطاحي املنبسط )٤(طحا يطحو و طحى يطحى:وفيه لغتان، "بسطته:أي،دحوته

 ،مثل دحاهـا  طحاها :عامة املفسرينو.النابتة على وجه األرض أي املنبسطة على وجه األرض،تفترشها
أن اهللا بسط األرض،وذهب ا ميينا ومشاال ومـن  :واملعىن)٧(،وجماهد)٦(،عن ابن عباس)٥(بسطها،:أي

  ".بسطها ميينا ومشاال ومن كل جانب):"٨(قال أبو عبيدة.كل جانب
  

العربية وعامة املفسرين على أن الطحو والدحو مبعىن واحد ، دليل على صحة من قال   اللُّغةواتفاق أهل  
قـط  : اء والدال متقاربان فيبدل أحدمها من اآلخر،كمـا يقـال  ذلك أن الط)٩(أن الدال أبدلت طاء،

أبـدل  ،دحاها امعناه وم]"طحاها[يف  قال مشرو)١٠(،طحاها ودحاها واحد:الفَراءقال وقد،ومط ومد،
  .والقسم هنا باملصنوع ودقة الصنع)١١(،"الطاء من الدال

_____________  
، ١/١٣٩:،طبقـات فحـول الشـعراء   ١/٩٩:اللُّغةمجهرة ،١/٣٩١:،املفضليات١/١:البيت مطلع قصيدة يف ديوانه .١

،عيـار  ١١/٣٠٧، ٤/٣٦٠:،خزانة األدب١/١٩٣:الزاهر البن األنباري،٢/٣٩٧:،،عمدة احلفاظ١٥/١٥٤:األغاين
 .١/١٦٠:،طبائع النساء١/١٧٣:،معاهدة التنصيص١/١٧٤:الشعر

التفسـري   ،]طحـو [العني،اللسـان،التاج،  ،٨/٤٢٣:،أضواء البيـان ٥١٧:املُفْردات،٥/١١٨:تهذيب اللُّغة:وانظر .٢
 .٣١/١٧٤:الكبري

 .٤/٥١٦:تفسري ابن كثري:،وانظر]طحا:[الصحاح .٣
٤. ةاللُّغ بيذهطحا:[،العني،اللسان٤/٢٢:،معجم البلدان٥/١١٨:ت.[ 
،أضـواء  ٥/٤٤٩:،فتح القـدير ٤/١٨٨٨:،صحيح البخاري١٩/٢٩٣:،عمدة القاري٤/٥١٦:تفسري ابن كثري:انظر .٥

 .٨/٤٢٣:البيان
،املستدرك علـى  ٦/٢٩٤:،فتح الباري١٥/١١٣:،عمدة القاري٤/٥١٦:تفسري ابن كثري:،وانظر٨/٥٢٨:الدر املنثور .٦

 .٢/٥٧١:الصحيحني
،تفسـري  ٣٠/٢٠٩:الطَّبـرِِي ،تفسـري  ٤/٥١٦:،تفسري ابن كثري٨/٥٢٨:الدر املنثور: ،وانظر٢/٧٦٣:تفسري جماهد .٧

 .١٩/٢٩٣:،عمدة القاري٦/٢٩٤:،فتح الباري١٠/٣٤٣٧:،تفسري ابن أيب حامت٢٠/٧٤:القرطيب
 . ٩/١٣٩:زاد املسري:،وانظر٢/٣٠٠:جماز القرآن .٨
  .٨/٥٣٩:أضواء البيان : انظر .٩

 ].طحا:[،اللسان٥/١١٨:تهذيب اللُّغة:انظر .١٠
  .املصادر السابقة:انظر .١١



 ٣٢٨

  ع س ع س   
  عسعس الَىعت هلقَو يف:                  ١٧/التكوير                                                                                                                                

  

 ):١(قال ابن فـارس .،والدنو من الشيء وطلبهاخلفة:أصلني متقاربني،هم العس يف األصل يدل على         
دنو  فاألول العس وفيه،"خفة يف الشيء:أحدمها الدنو من الشيء وطلبه،والثاين:العني والسني أصالن متقاربان"

قَول  في الشعرِ بِهذَا املَعنىتعسعس الذئب،إذا دنا من الشيء يشمه،كأنه يطلب الصيد ليال،ومنه : يقالوطلب،
  ]الرجز:[الشاعرِِ

  )٢(إِذا تعسعساكمنخرِ الذِّئْبِ 
  ]الطَّوِِيل:[ل األخطلوقو

  

  )٣(نَ يعتس اإلماَء الزوانياملن كا             وما كانت الصمعاُء إال تعلةً   
  

من عس يعس عسا إذا طـاف  )٤(ن يطوفون للسلطان بالليل،يطلبون أهل الريبة،الَّذييطلب،ومنه العسس،:يأ
ويف املثـل للحـث علـى    )٥(عسعس الذئب،إذا طاف بالليل،:،يقالواجلمع عسس وعسسةليال فهو عاس،

ليال خري من أسد ال يطلب قوتـه،ومن   كلب يطلب قوته:أي)٦(،"كلب عس خري من أسد ربض:"الكسب
  .تكون يف طريف الليلخفة الشيء،ومنه خفة الظالم،:الثاين األصل

 _________________  
 .٦٦١:مقاييس اللُّغة .١
 .١٩/٢٣٩:،تفسري القرطيب]عسس:[التاج اللسان،الصحاح، ،٦٦١.مقاييس اللُّغة:البيت بال عزو يف .٢
 شـاعر  ،علـي  غلب لقب تغلب،واألخطل بين من عمرو بن طارقة بن الصلْت بن غوث بن غياث مالك أبو هو .٣

 األمويـة،  اخلالفة مقر دمشق يف حيناً إقامته وكانت .قبيلته أهل كأكثر بالنصرانية ودان باحلرية ولد فحل، أموي
ـ  اهللا مـن  عليه- األنصار وهجا ومدحهم، باألمويني اتصل .قومه تغلب بنو يقيم حيث اجلزيرة يف آخر وحيناً  ام

 بن وعبدامللك معاوية بن يزيد خاصة اخللفاء من وأكرم قرب الوقت ذلك يف القادة بعض من بتحريض - يستحق
 .واهلجاء الفخر يف أجاد كما اخلمر ووصف امللوك مدح أجاد،مات أن إىل جرير مبهاجاة األخطل واشتغل مروان
 ديوانـه   آثـاره  مـن  .الشعراء من أحد عليه متقد ملا اجلاهلية أدرك لو األخطل أن :العالء بن عمرو أبو وزعم

ملن كان يعـتس النسـاء   ...وهل كانت الصمعاء إال تعلة(،٦٦١:،مقاييس اللُّغة١/٣٠٦:،والبيت يف ديوانهالشعري
 )الزوانيا

 ].عسس:[،العني،اللسان،التاج١/٤١٩:أساس البالغة ،١/٧٠:احملكم واحمليط األعظم،١/٦٣:تهذيب اللُّغة:انظر .٤
 ].عسس:[،اللسان،القاموس احمليط،التاج٢/٢٤٧:معجم البلدان :رانظ .٥
 ،٦٦١:، املُفْردات٢/١٤٥:،جممع األمثال١/٢٩٣:،فصل املقال يف شرح كتاب األمثال٢/١٣٥:مجهرة األمثال:انظر .٦

كلب عس خري مـن أسـد   :"، ويروى]عسس:[اللسان،التاجالصحاح،،١/٢١٦:،أساس البالغة١/٦٣:غةتهذيب اللُّ
 .عسس :التاج"دسأن



 ٣٢٩

وعسعس  مشترك بني إقبال الليل وإدباره ملا يف معىن "فاألصالن متقاربان ويكادان يكونان أصال واحدا،
ومن ورودها مبعىن )١".(كل منهما من داللة على احلركة البطيئة اخلفية وتسلل الظلمة والنور إىل الكون

  ]الرجز:[أدبر،قَول الشاعرِِ
  

  

ى إذَا الصتا  حفَّسنا تلَه حا                بسعسعا ولُها لَيهنع ابجان٢(و(  
  

  ]الرجز:[كذلك قول رؤبة بن العجاج
  

يا هند ا أَمسرع ما تعسعا  س               من بعد فَ انَا كَمىت ترعر٣(اع(  
  

  ]الطَّوِِيل:[برِقانُلَ الزوقكذلك منه و ما وىل،:أي 
  

  )٤(فَوارِطَ يف أَعجازِ ليلٍ معسعسِ             وردت بأَفْراسٍِ عتاقٍ وفتيةٍ   
  

  ]الرجز:[مدبر،ومن شواهد ورودها مبعىن أقبل،قَول الشاعرِِ:أي 
  

رِعاتدلِ ما اللَّيا لَمسعس٥(ع(  
  

عسعس الليل،إذا أدبر،وعسـعس إذا  :وعسعس حرف من األضداد،يقال:"ريملا أقبل،قال ابن األنبا: أي
  ".عسعس الليل إذا أقبل وعسعس إذا أدبر:يقال:")٧(قال الزجاجو)٦".(أقبل

______________  
 .٧٤:الوجوه والنظائر يف القرآن الكرمي:انظر .١
، ٣٠/٥٨:،روح املعـاين ٩/١١٨:ودأَبِي السـع ،تفسري ٤/٧١١:،الكشاف٣١/٦٦:التفسري الكبري:البيت للعجاج يف .٢

 :،تفسري البحر احملـيط ١٩/٢٣٨:،تفسري القرطيب٣٠/٧٩:الطَّبرِِي،تفسري ٥/٤٤٤:احملرر الوجيز:ولعلقمة بن قرط يف
،كتـاب  ١/٥٢:األزمنـة ، ١/٣٢٥:،كتاب األزمنة واألمكنـة ٩/٤٣:،زاد املسري١٠/١٤١:الثعليب،تفسري ٨/٤٢٢

 .٥/١٠١:تفسري ابن زمنني:،وبدون عزو يف٦٢:بن السكيت،كتاب األضداد ال١٢٢:األضداد لقطرب
 . ٥/٣٩١:،فتح القدير٨/٤٢٣:تفسري البحر احمليط:البيت له يف .٣
بن بدر مـن املؤلفـة    وكان الزبرقان. والزبرقان هو القمر. والزبرقان لقب له جلماله. صحايب قيل امسه حصني هو .٤

لكنـهم   ن نادوا من وراء احلجرات،الَّذيوهم .هـ٩سنة   وهو شاعر قومه بين متيم حني وفدوا على النيب. قلوم
 صدقات قومه،فأداها يف الردة إىل أيب واله الرسول .اجلاهلية سيداً يف اإلسالم أسلموا مجيعاً،كان مرتفع القدر يف

، اويـة تويف يف زمـن مع .مشهورة هجاه احلطيئة،فشكاه الزبرقان إىل عمر وقصتهما.بكر، مث أداها من بعده إىل عمر
 ].عسس:[اللسان،التاج،١/٣٢٥:كتاب األزمنة واألمكنة ،تهذيب اللُّغة:والبيت يف

  ].عسس:[،اللسان،التاج١/٥٢:األزمنة،١/٦٢:تهذيب اللُّغة: الشطر بال عزو وال تكملة يف .٥
 .٣٢:كتاب األضداد .٦
 .١٩/٢٨١:،عمدة القاري٩/٤٢:،زاد املسري٣/٥٣٠:تفسري السمرقندي:انظر،و٥/٢٩٢:معاين القرآن وإعرابه .٧



 ٣٣٠

  : ،فهم يف ذلك على قولنياللُّغةبـ عسعس  يف اآلية على حنو ماقال أهل  في املُراد املُفَسرونَو
،وهـذا  "على أن معىن عسعس أدبـر  املُفَسرونَأمجع ):"٢(الفَراء الوق)١(،قاله ابن عباسأنه مبعىن أدبر،:األول

  :عدة أمورمن قال ذلك ب استدلو)٣(الرأي رجحه ابن جرير،
   :بعد هذه اآلية قوله تعاىلداللة -١         )فاآلية امتد ضوءه وتكامل:أي )١٨/التكوير،

  .األوىل إشارة إىل أول طلوع الصبح،والثانية إىل تكامل طلوعه
  :أن هلا يف القرآن مثيل،وهو قوله تعاىل-٢            ] ٣٣/املـدثر ،

   :،وقوله تعاىل]٣٤      ]٤/الفجر[  
  

  :جحه؛لألسباب التاليةأر الَّذيواألول هو )٥(وابن جبري،)٤(احلسنمبعىن أقبل،قاله أنه :الثاين
   :داللة ما بعدها عليها،وهو قوله تعاىل -١     ]فبعد إدبار الليل يتنفس ]١٧/التكوير

 .الصبح

: ورود ما يشابه ذلك يف القرآن الكرمي،وهو قوله تعـاىل  -٢          

  ]٣٤، ٣٣/املدثر.[ 

 .إمجاع أكثر املفسرين عليه -٣
  

بالليل حني تنحسر ظلمته كما أقسم بالصـبح حـني يسـفر    -ىلسبحانه وتعا–وهنا يقسم اهللا          
 "،وليس من قول حممد وجواب القسم أن القرآن نزل به رسول كرمي أمني هو جربيل )"٦(نوره،

ويف القسم باحنسار الليل،وتنفس الصبح مناسبة النقشاع ظالم اجلاهلية،وإشراق نور اهلداية بعموم رسالة 
 )٧".(ربوع العامل القرآن

______________ 
، فـتح  ٣٠/٥٨:،روح املعـاين ١٩/٢٣٨:،تفسري القرطيب٩/١١٨:أَبِي السعود،تفسري ٣٠/٧٨:الطَّبرِِيتفسري :انظر .١

،ـذيب  ]عسـس :[،اللسان،التاج،خمتار الصـحاح ١/٦٢:تهذيب اللُّغة، ٥/١٦١:،إعراب القرآن٥/٣٩٣:القدير
 .٣/٢٠٥:األمساء

،روح ١٩/٢٣٨:، تفسـري القـرطيب  ]عسـس :[سـان،خمتار الصـحاح،التاج  الل:،وانظـر ٣/٢٤٢:معاين القرآن .٢
 .٥/١٦١:،إعراب القرآن٥/٣٩٠:، فتح القدير٩/١١٨:أَبِي السعودتفسري  ،٣٠/٥٨:املعاين

 .٣٠/٧٩:تفسري الطَّبرِِي:انظر .٣
 .٤/٤٨٠:،تفسري ابن كثري٩/٤٢:،زاد املسري٣٠/٧٨:الطَّبرِِيتفسري : انظر .٤
 .٩/٤٢:زاد املسري: انظر .٥
  .١٣١:بيان املشتبه  من معاين القرآن الكرمي .٦
 .املرجع السابق .٧



 ٣٣١

  ع ن و   
  عنت الَىعت هلقَو يف:                   ١١١/طه                                                                                          

  

 :يقال ،"عنا يعنو خضع وذل وأعناه غريه):"٢(وهريقال اجل)١.(اخلضوع:أصل العنو يف اللُّغة          
 الصـلْت قول أميـة بـن أيب    في الشعرِ بِهذَا املَعنى ومنه،عنا يعنو عنواً وعناء إذ ذل وخضع وخشع 

  ]الكامل:[الثقفي
  

 نميهعلى عرشِ السماِء م كلم        دوتسج الوجوه هتز٣(تعنو لع(  
  

  ]الكامل:[قوله أيضاً،ومثله ختضع وتذل:أي
  

وعا لَنه وهِجلْقي ي ويف اخلَ           كُلُّهخاشعل نيوجم هِهكُش٤(اور(  
  

 عـوان  هن فإمنا خريا بالنساء استوصوا:"،ويف احلديثأسرهيلذله وخضوعه ملن  ؛ومنه قيل لألسري عان
  ]الطَّوِِيل:[الشاعرِِومثله في الشعرِِ قَولُ ،أسريات:أي)٥(،"عندكم

  

  اَءهرو تروبٍ كَركرم بفَيا ر    فككت ٦(الغلَّ عنه ففداين وعان(  
  

_____________  
  

 .٧٠٤، ٧٠٣:اللُّغةمقاييس :انظر .١
 .١١/٢٤٨:تفسري القرطيب:،وانظر]عنا:[الصحاح .٢
، كشـف  ٣/١٥١:، املنـتظم ١/٢١١:،الزاهر يف  معاين كلمات النـاس ١/١٩:مجهرة أشعار العرب:له يفالبيت  .٣

/  ٢:، االسـتذكار ٦/٢٥٢:،تفسري البحـر احملـيط  ٦/٢٦١:،تفسري الثعليب١١/٢٤٨:،تفسري القرطيب١/١٩:اخلفاء
 .٤/١٠١:،أضواء البيان٣/٣٨٧:القدير،فتح ٥٢٨

 .٤/١٠١:، أضواء البيان١١/٢٤٨:،تفسري القرطيب١/٢١١:الزاهر يف  معاين كلمات الناس البيت يف .٤
،احملـرر  ٣/٢١٦:،تفسري البحـر احملـيط  ٢/٢٥٩:،تفسري القرطيب٧/٢٢٣:،املغين١/٢٩٧:ديث واآلثاراألحا ختريج .٥

: رقـم  حـديث  انظر) حسن(:،قال عنه األلباين١/٣٦٠:تفسري الثعاليب،٥/٢٥٥:،مطالب أويل النهى٢/٣٠:الوجيز
 . اجلامع صحيح يف ٧٨٨٠

املفيـدة يف الـواو    ،الفصـول ٨/٤٦٩:احملـيط ،البحر ١/٣٢٥:،خزانة األدب١/٣١:البيت المرئ القيس يف ديوانه .٦
 .١/٢٥٧:املزيدة

  



 ٣٣٢

 عن هذا املعـىن،  املُفَسرونَومل يبتعد )١(،"عنا يعنو إذا خضع:خضعت،يقال اللُّغةعنت يف ":الزجاجقال 
 يف املعىن إال أن هناك فرقـا  قريبتني والكلمتان وإن كانتا)٣(،خشعت:وجماهد)٢(،ذلت:فقال ابن عباس

ألن "وكين عن الناس بالوجوه،لذي طاعة لكنه واخلشوع تذلل ،ذليل النفسصاحبه فالذل يكون  ،بينهما
 :        آثار الذل واخلشوع إمنا يظهر يف الوجه،ومما يدل على هذا املعىن من اآليات القرآنية قوله تعاىل

                                

   :قائـل  وقوله عز من،]٢٧/امللك[                  ٌ  

ــة[ ــاىل ،]٢٥، ٢٤/القيام ــه تع    :وقول                 .      
  )٤"( ]٣، ٢/لغاشيةا[
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

________________  
  

 .٣/٣٨٧:،فتح القدير٥/٣٢٤:،زاد املسري٢/٤١٣:تفسري السمرقندي:انظر .١
معـارج   ،٣/٣٨٨:،فتح القدير١١/٢٤٨:،تفسري القرطيب١٦/٢١٦:الطَّبرِِيتفسري :،وانظر٥/٦٠٠:الدر املنثور:انظر .٢

 .٢/٨٢٨:القبول
 : ،تفسـري القـرطيب  ١٦/٢١٦:الطَّبـرِِي تفسـري  :،وانظر٥/٦٠٠:الدر املنثور:نظر،وا١/٤٠٣:تفسري جماهد:انظر .٣

 .٣/٣٨٨:، فتح القدير١١/٢٤٨
  .٤/١٠١:أضواء البيان :انظر .٤

  



 ٣٣٣

  غ ط ش   

  أغطش الَىعت هلقَو يف:                 ٢٩/النازعات 
             

أظلـم الليـل   :لليل بنفسه وأغطشه اهللا كما يقالأغطش ا:يقال)١(الغطش يف األصل الظلمة،          
تعـامي عـن   :وتغـاطش )٢(مظلم،:أيغاطش،،وغطش الليل يغطش،غطشا وغطشانا،فهو وأظلمه اهللا

  ]الطَّوِِيل:[هو يتغاطش أي يتعامى،ومن هذا في الشعرِِ قَولُ كُثَير عزة:يقال،)تغافل(الشيء
  

  )٣(مع البخلِ أحناَء احلديث املُرجعِ   تغاطش شكوانا إليها وال تعي  
  

صله من األغطش وهـو  أو):"٥(وهو ضعف البصر،قال الراغب)٤(ومنه الغطش يف العني،شبه العمش،
ة ال يهتدى مظلم:ىال يهتديان،وفالة غطش:أي،فالن أغطش،وفالنة غطشاء:يقال،"يف عينه عمش الَّذي
  ]املُتقَارِب:[األعشى نه في الشعرِِ قَولُوم)٦(فيها،

  

  )٧(ةِ يؤنِسنِي صوت قَيادها              ويهماَء باللَّيلِ غَطْشى الفَالَ
  

 )٩(،وجماهـد )٨(أظلم ليلها،عن ابـن عبـاس،  :ري،أغطش ليلهاقال أهل التفس اللُّغةوبنحو قول أهل  
  ".أغطش أظلم بلغة أمنار):"١١(قرآنكتاب اللغات يف الو)١٠(وعكرمة،

__________________  
 .٨٥٠:اللُّغةمقاييس :انظر .١
 ].غطش:[اللسان:انظر .٢
 . ١/٤٥٢:،أساس البالغة١/١٠٤:البيت يف ديوانه .٣
، ١/٢٤٨:عـون املعبـود  ،٥/٣٩١:احملكم واحمليط األعظـم ،١/١٨٧:)معجم أمساء األشياء( اللُّغةاللطائف يف :انظر .٤

 ].غطش:[اللسان
 .٦٠٨:فْرداتاملُ .٥
 ].غطش:[،اللسان،التاج١/٤٥٢:أساس البالغة ،٥/٣٩١:احملكم واحمليط األعظم ،٢/٨٦٦:مجهرة اللُّغة :انظر .٦
، اللسـان،  ٣/١٢٠:،غريب احلديث البن سـالم ٢/٦٧٤:اللُّغة،مجهرة ٨/٤٠:تهذيب اللُّغة،١/٦٠:البيت يف ديوانه .٧

 .٥/٣٧٨:،فتح القدير١٩/٢٠٤:رطيب،تفسري الق١/٤٥٢:،أساس البالغة]غطش:[التاج
،تفسـري  ٤/٤٦٩:،تفسـري ابـن كـثري   ٢/٧٢٩:تفسري جماهـد :،وانظر١/٥٠٠:،تنوير املقباس٨/٤١١:الدر املنثور .٨

 .٥/٣٨١:،فتح القدير١٩/٢٧٨:،عمدة القاري٣٠/٤٤:الطَّبرِِي
 .٤/٤٦٩: ابن كثري،تفسري٣٠/٤٤:الطَّبرِِي، تفسري ٨/٤١١:الدر املنثور: ،وانظر٢/٧٢٩:تفسري جماهد .٩

 .٤/٤٦٩:،تفسري ابن كثري٣٠/٤٤:الطَّبرِِيتفسري : انظر .١٠
،روح ١/٣٨٩:،اإلتقـان يف علـوم القـرآن   ١/٤٤٧:التبيان يف تفسري غريـب القـرآن  :،وانظر٥١:كتاب اللغات .١١

  .٣٠/٣١:املعاين



 ٣٣٤

  غ ل ق   
     ــالَى عت ــه لقَو ــي ف:                

                                                    ٢٣/يوسف                                                                                                                                
  

ـ فَ"مغلق،وهوأغلقت الباب غلقا فهو :يقال)١(نشوب شيء يف شيء،:أصل الغلق يف اللُّغة          لع" 
شيء يف شيء،وإال فهـو   واالسم الغلق،وهو اإلقفال،مسي بذلك ألنه ال يقفل حىت ينشب،مبعىن مفعول

قـال أبـو   )٢.(متروكة فهي لغةغلق وحيتاج إىل مفتاح لفتحه،واألكثر يف االستعمال أغلق أما مردود،
  ]البسيط:[األسود الدؤيل

  

  قغلوم ارِالد ابِبل لُوقُأَ وال         غَليت قد ومِالقَ لقدرِ لُوقُأَ وال
  )٣( قـْوإبري دنٌّ اابلَهقَو يقدرِ        لَتـغَو مغلَق يابِلب ولُقُأَ نكلَ                     

  

أي أغلقت األبواب وأطبقتها عليها :يريد أنه ال يستعمل غلق وإمنا أغلق،واملعىن عند املفسرين قوال واحدا
تشـديد  لذلك جـاء ال ،سبعة األبواب قيل كانت زوجة العزيز زليخا،:دواملرا)٤(،وسف وعلى ي

ألن ؛يظهر أا للمبالغة يف اإليثاق واإلحكام الَّذي،ووقيل للمبالغة يف اإليثاق واإلحكامللتكثري يف العمل،
لقت فيه التكثري غ" ):٥(قال اإلمام السيوطيسوس واملعنوي من أبواب االعتصام،األبواب يدخل فيها احمل

      العمل فيدخل به أيضا ما ليس مبحسوس من أبواب االعتصام فحذفت األلف لذلك ويـدل عليـه   يف
                         ]فـأفرد  ] ٢٥/يوسف

  ". الباب احملسوس من أبواب االعتصام
  

____________________  
  

 .٨١٣:اللُّغةمقاييس :انظر .١
 .٢١٢، ١٢/٢١١:،روح املعاين٢٦٣، ٢٦٢/ ١٠، ٥/١٠:عمدة القاري،]غلق:[الصحاح:انظر .٢
،نقعة الصديان فيما جاء علـى  ١/٣٣:،سهم األحلاظ١/١٩٠:،إصالح املنطق١/٢٥٢:واألدب اللُّغةاملزهر يف علوم  .٣

 ].غلق:[التاج،خمتار الصحاح،اللسان،٣/٥٣١:،منح اجلليل١/٧٤:الفعالن
 .١/١١٣:،حسن األسوة مبا ثبت من اهللا ورسوله يف النسوة١/٥٤٣:،تفسري الواحدي٢/٤١٧:تفسري البغوي:انظر .٤
  .١/٣٩٣: يف علوم القرآن الربهان .٥

  



 ٣٣٥

  ف ت ق  
  ففتقنامها الَىعت هلقَو يف:                    

                                               ٣٠/األنبياء                                                                                                                                
  

اف أصل صحيح يـدل  الفاء والتاء والق):"١(،قال ابن فارسهشقفتق يف األصل فتح يف شيء وال         
شـققتها،ومن اـاز   :فتقه يفتقُه ويفتقَه أي شقه،وأسأت اخلياطة ففتقتها،أي:يقال،"على فتح يف شيء

  ]الطَّوِِيل:[الرمةذو  ومن هذا املعىن في الشعرِِ قَولُيشقه، :أي،بالفتق؛ألنه يفتق الظالم تسمية الصبح 
  

  )٢(اللَّيلِ فَتق مشهر اتعلىَ  أُخري      ىكَملَ السر الَّذيوقَد الَح للسارِي 
  

 اخلصب؛ مسي بذلك النفتاق األرض بالنبات :أيأقبلت أعوام الفتق،:يقولون)٣(اخلصب،:كذلك الفتق
  ]الرجز:[ رؤبةقال .المتالء اجلسم بالشحم ألنه يفتق املواشي مسنا،كأن اجللد يتشقق أو
  

  )٤(بعد أعوامِ الفَتقترج رِسالً 
  

وكذا أفتق قـرن  )٥(إذا صادف فتقا من سحاب وطلع منه،أفتق القمر :يقالاخلصب،و أعوامبعد  :أي
  ]الوافر:[الرمة يذ في الشعرِِ قَولُ ،ومن هذا املعىنإذا أصاب فتقا من السحاب فبدا منهالشمس 

  

  )٦(ق مثَّ زاالكقرن الشمسِ أفت                     ترِيك بياض لَبتها ووجهاً  
_____________  

  

 .٨٠٤:اللُّغةمقاييس  .١
،عيـار  ١/٢٤٨:،الصـناعتني ٢/٥٧٠:،حماضـرات األدبـاء  ٩/٦٨، ٦/٥٢:تهذيب اللُّغة،١/١٣٠:البيت يف ديوانه .٢

 ].فتق:[،اللسان،التاج٢/٣٤٣:،احلماسة البصرية١/٣٥٥:،ديوان املعاين١/٤٢:الشعر
 ].فتق:[اللسان،التاج :انظر .٣
النهايـة يف  ،٣/٨٨:،الفائق٣/٩٤٧:،غريب احلديث للحريب١/٤٠٥:اللُّغة،مجهرة ٩/٦٩:تهذيب اللُّغة:يف رؤبةل الرجز .٤

يـأوى إىل سـفعاء   :( ،وقبله١/٤٦٢:،أساس البالغة٦/٤٣١:،احملكم واحمليط األعظم٣/٤٠٩:غريب احلديث واألثر
 ).كالثوب اخللق

 ].فتق:[اللسان،التاج ،١/٢٠:نة األزم، ٩/٦٩:تهذيب اللُّغة :انظر .٥
  ].فتق:[،اللسان١/٤٠٤:اللُّغةمجهرة :،وبال عزو يف]فتق:[،التاج١/٤٦٢:،أساس البالغة١/١٥٧:البيت يف ديوانه .٦



 ٣٣٦

 ،ق العلماء بينه وبني الشق والفصـل فهو ضد الرتق،وفر)١(الفصل بني املتصلني،:يف اللُّغة والفتق       
ذا بينهما فقد فتقـا وإن كـان   إا ملتئمني أحدمها متصل باآلخر فذين كانالفتق بني الشيئني الل:"فقالوا

قال عبد الرمحن بن حسان )٢".(ففرق بعضه من بعض قيل قطع وفصل وشق ومل يقل فتق اًالشيء واحد
  ]املُتقَارِب:[بن ثابت األنصاري

  

  )٣(وإِبرامها اُألمور ونقْض       الرتوق وفَتق الفتوق، ورتق
  

: (عىن قوله تعاىلواملُفَسرونَ يف م            (،وفرجنامهاأي شققنامها وفرقنامها،)واختلفـوا  ) ٤
اداملُر يثالثة أقوال  بفتق السماوات واألرض،وهم يف ذلك على ف:     
 رضاألو،بـاملطر  السـماء ففتق ، متطر وكانت األرض رتقا ال تنبتأن السموات كانت رتقا ال:أحدها
  )٦.(وعكرمة)٥(،ابن عباس قال به.بالنبات

  

أن السموات واألرض كانتا ملتصقتني ففتقهما اهللا تعاىل وفصل بني السموات واألرض فرفـع   :والثاين
عـن  و)٧(،يف روايـة  عن ابن عبـاس ،السماء إىل مكاا وأقر األرض يف مكاا وفصل بينهما باهلواء 

  )٩.(عطاءو)٨(،قتادة
_________________  

 .١/١٦٥:،الفرق٣/٧٩:،تفسري النسفي١/٥٤٩:،التعاريف٦٢٣:املُفْردات:انظر .١
 . ١/١٦٥:الفرق: انظر .٢
 اشتهر،فيها املدينة،وتويف يف مقيما شاعر،كان شاعر،ابن:اخلزرجي األنصاري ثابت بن حسان بن الرمحن عبدهو  .٣

 تـاريخ  ويف) ؟ ثابت بن زيد بعد ينللمثا ومن*؟ وابنه حسان بعد للقوايف فمن(:حسان أبيه،قال زمن يف بالشعر
 .١/١٣٢:،احلماسة البصرية٣/٢٢٢:األمايل يف لغة العرب:،والبيت يف])٣/٣٠٣:األعالم(خالف وفاته

 .٣/٧٩:،تفسري النسفي١٧/١٨:الطَّبرِِي،تفسري ٢/٤٢٤:،تفسري السمرقندي١/٢٧٠:تنوير املقباس:انظر .٤
،تفسـري  ١٧/١٩:الطَّبـرِِي ،تفسـري  ٥/٣٤٨:،زاد املسري٢٢/١٤٠:التفسري الكبري:،وانظر٥/٦٢٥:الدر املنثور .٥

،مناهل العرفان يف ٢/٤٩٤:،اإلتقان يف علوم القرآن٣/٤٠٦:،فتح القدير٦/٢٧٤:،تفسري الثعليب٣/٢٤٣:البغوي
 .١/١٠١:،ما دل عليه القرآن٢/١٣:علوم القرآن

 .٦/٢٧٤:،تفسري الثعليب٣/٢٤٣:،تفسري البغوي١٧/١٩:الطَّبرِِيتفسري : انظر .٦
 .٦/٢٨٦:،تفسري البحر احمليط٦/٢٧٤: ،تفسري الثعليب١١/٢٨٣:،تفسري القرطيب١٧/١٨:الطَّبرِِيتفسري : انظر .٧
تفسري  ،٦/٢٧٤:،تفسري الثعليب٣/٢٤٣:،تفسري البغوي١١/٢٨٣:،تفسري القرطيب١٧/١٨:الطَّبرِِيتفسري : انظر .٨

 .٦/٢٨٦:البحر احمليط
  .١١/٢٨٣:، تفسري القرطيب٦/٢٧٤:،تفسري الثعليب٣/٢٤٣:تفسري البغوي: انظر .٩



 ٣٣٧

 ،أن السموات السبع كانت رتقاً أي متالصقة بعضها ببعض ففتقها اهللا وجعلها سبع مسـوات :والثالث 
) ١(،،قـال بـه جماهـد   واألرضون كذلك كانت رتقاً ففتقها وجعلها سبعاً بعضها منفصل عن بعض

  )٢(. السديو
  
  :سباب التاليةوذلك لألألول هو الَّذي أرجحه،االقول و
  

    :تعـاىل بعـد  قولـه  أن ما بعده يدل عليـه،وهو   - ١            
 )٣(.تقدمه من ذكر أسبابه الَّذيصف املاء ذه الصفة إال ويمل  اهللاو ،]٣٠/األنبياء[

  

   :نظري،وهـو قولـه تعـاىل   أن له يف القرآن  - ٢         

   .]١٢، ١١ /الطارق[ 
 

  :أن قوله تعاىل  - ٣           م رأوا ذلكألن األظهر بأبصارهم؛ يدل على أ
 )٤.(هم يبصرون السماء تنزل املطر،واألرض تنبت النباتيف رأى أا بصرية و

  
  )٥(.وألن عليه أكثر املفسرين - ٤

  
  
  
  

__________________  
 
،تفسـري  ٦/٦٤:أَبِي السـعود ،تفسري ٣/٢٤٣:،تفسري البغوي٥/٦٢٦:الدر املنثور:،وانظر١/٤٠٩:تفسري جماهد .١

 .٦/٢٨٦:،تفسري البحر احمليط٦/٢٧٤:الثعليب
 .٦/٢٨٦:يط،تفسري البحر احمل٦/٢٧٤:،تفسري الثعليب٦/٦٤:أَبِي السعود،تفسري ٣/٢٤٣:تفسري البغوي: انظر .٢
 .١٧/١٩:تفسري الطَّبرِِي:انظر .٣
،زاد ٤/٨٠:،احملـرر الـوجيز  ٢٢/١٤٠:،التفسري الكـبري ٤/١٤٠:،أضواء البيان١٧/١٨:الطَّبرِِيتفسري  :انظر .٤

 .٥/٣٤٨:املسري
 ،١١/٢٨٤:تفسـري القـرطيب  ،١٧/١٩:تفسري الطَّبرِِي،٣/٢٤٣:تفسري البغوي،٦/٦٥:تفسري أَبِي السعود :انظر .٥

  .٦/٢٧٤:تفسري الثعليب ،٣/٧٩:نسفيتفسري ال



 ٣٣٨

  ف ض و   
  أفضى    ـالَىعت ـهلقَو ـيف:                    

                                           ٢١/النساء   
  

الفاء والضاد واحلرف املعتل أصـل  ):"١(قال ابن فارس.االنفساح واالتساع:األصل يف الفضا          
والفعل فضا يفضو فضوا ،فضا املكان وأفضى إذا اتسع:،يقال"صحيح يدل على انفساح يف شيء واتساع

  )٣(املكان الواسع،:إىل السعة،ومنه الفضاء باملد:أي،أفضيت إذا خرجت إىل الفضاءو)٢(،فهو فاض
  

 ،ومنه أفضى الرجل إىل امرأته،كناية عن اجلمـاع، يف فضائه وحيزهصار :أيإىل فالن، ومنه أفضى فالن
ألا صارت يف فضائه،ورمبا ألنه معها يف سعة،يستمتع ا كيف شاء،وهذا من )٤(باشرها وجامعها؛:أي

ـ ):"٥(قال الراغب.أحسن الكنايات ن أفضى بيده إىل امرأته يف باب الكناية أبلغ وأقرب إىل التصريح م
،والتعبري باإلفضاء واملس والغشيان مما كىن به القرآن الكرمي عن اجلماع، وهذا دليل على "خال ا:قوهلم

  .كمال التعبري القرآين يف الكناية عن األفعال املستقبحة
  
  
  
  
  
  
  

_____________________  
  

 .٨٣٨:اللُّغةمقاييس  .١
 ].فضا:[اللسان،١٢/٥٤:تهذيب اللُّغة:انظر .٢
 عمدة احلفـاظ ،٢/١٤٣:،املغرب يف ترتيب املعرب]فضا:[،العني،اللسان٦٣٩:املُفْردات،١٢/٥٤:تهذيب اللُّغة:انظر .٣

 ٤٣٧:راسات فنية يف القرآن الكرميد ،١/٣٦٨:،اآلداب الشرعية٢/٥٣٤:قدير،فيض ال١/٥٥٩:، التعاريف٣/٢٣٨:
 ].فضا:[،اللسان١٨/٢٨٩:القاري عمدة ،١/٢٣٧:يب ما يف الصحيحني البخاري ومسلمتفسري غر :انظر .٤
 .٦٣٩:املُفْردات .٥

  
  



 ٣٣٩

  :نيقولعلى  اإلفضاءب في املُراد املُفَسرونَو
  

عليـه  و)٥(،وابن قتيبة)٤(،الزجاج هاراختو)٣(،السديو)٢(،وجماهد)١(،قاله ابن عباس،اجلماع:األول
  )٦.(رمحه اهللا مذهب الشافعي

ـ )٧(،الكلـيب  ا عنون معها يف حلاف واحد جامعها أو مل جيامعهأن يك ،مبعىناخللوة ا:والثاين  هارواخت
  )٩.(رمحه اهللامذهب أيب حنيفة عليه و)٨(،الفَراء

  
ن تصريح مـا يسـتحى منـه،    فالكلمة تعين اخلالص م"وال تعارض بني القولني وكالمها يقوي اآلخر،

راحة الطرفني،أو االتساع اجلسـدي   على االتساع يف العالقة،سواء االتساع النفسي حيث واملفردة تدل
وقد ابتدأ اهللا تعاىل اآلية باالستفهام للتعجب )١٠(،"فكل واحد من الزوجني فضاء لقرينهحيث اجلماع،

  .يريد أن يأخذ من صداق زوجه،ألن ذلك ليس من املروءة الَّذيمن فعل ذلك الرجل 
  
  

________________  
  

 
،روح ٥/١٠٢:،تفسـري القـرطيب  ٤/٣١٤:الطَّبـرِِي ،تفسـري  ٢/٣٠:الـوجيز ،احملـرر  ٢/٤٦٧:الدر املنثور:انظر .١

 .١٢٥:معجم التعبريات القرآنية ،٣/٢١٦:،تفسري البحر احمليط١/٤٤١:،فتح القدير٢/٤٣:،زاد املسري٤/٢٤٤:املعاين
 .املصادر السابقة:انظر .٢
،روح ٥/١٠٢:،تفسـري القـرطيب  ٤/٣١٤:الطَّبرِِي،تفسري ٢/٣٠:احملرر الوجيز: انظر،و٢/٣١:معاين القرآن وإعرابه .٣

معجـم التعـبريات    ،٣/٢١٦:ط،تفسـري البحـر احملـي   ١/٤٤١:، فتح القـدير ٢/٤٣:،زاد املسري٤/٢٤٤:املعاين
 .١٢٥:القرآنية

 .١/٧٦:،حسن األسوة مبا ثبت من اهللا ورسوله يف النسوة١٠/١٤:التفسري الكبري:انظر .٤
 .٢/٤٣:،زاد املسري١٠/١٤:التفسري الكبري:انظر .٥
 .١٠/١٤:لتفسري الكبريا:انظر .٦
 .٤/٢٤٤:،روح املعاين٥/١٠٢:،تفسري القرطيب١٠/١٤:التفسري الكبري:انظر .٧
، أحكـام القـرآن   ٤/٢٤٤:،روح املعـاين ٥/١٠٢:، تفسري القرطيب٢/٤٣:،زاد املسري١٠/١٤:التفسري الكبري:انظر .٨

الـب أويل  ،مط٥/١٥١:،كشف القنـاع ٣/٢١:،شرح منتهى اإلرادات٧/١٩١:،املغين٣/٤٨، ٢/١٤٨:للجصاص
 .٢/١٤٢:،تبيني احلقائق٢/١٨٠:،منار السبيل٥/٢٠٦:النهى

 .٤/٢٤٤:،روح املعاين٥/١٠٢:، تفسري القرطيب١٠/١٤:التفسري الكبري: انظر .٩
  .١٢٥:،معجم التعبريات القرآنية٤٣٨، ٤٣٧:دراسات فنية يف القرآن الكرمي:انظر .١٠



 ٣٤٠

 ويلقي معانيه كل يشع مطلقاً اللفظ يدع):"١(يعرب عن كل ذلك سيد قطب بأمجل تعبري فيقول        
 واملشاعر العواطف يشمل بل،وإفضاءاته اجلسد حدود عند يقف وال.  إحياءاته كل ويسكب ظالله كل

 اللفـظ  يدع.  التجاوب صور من صورة كل يف والتجاوب واهلموم واألسرار والتصورات والوجدانات
 املؤسسة لتلك الذكريات وعشرات النهار طرافوأ الليل آناء املشتركة احلياة لتلك الصور عشرات يرسم
يملسـة  كل ويف.  إفضاء ود نظرة كل ويف.  إفضاء حب اختالجة كل الزمان ويف من فترة ضمتهما الَّت 

 ويف.  إفضـاء  مستقبل أو حاضر يف تفكر كل ويف.  إفضاء أمل أو أمل يف اشتراك كل ويف إفضاء جسم
 والظـالل  التصورات من احلشد هذا كل. . إفضاء وليد يف التقاء كل ويف،إفضاء خلف إىل شوق كل

  ".العجيب املوحي التعبري ذلك يرمسه والعواطف واملشاعر واألنداء
  

  : راجح ،لألسباب التاليةال ل األول هووالقو
من ذكره كاجلماع،خبالف اخللوة،فإنه ال يستحى مـن   ما يستحيافيأن العرب إمنا تستعمل الكناية  -١

  :،وله يف القرآن نظائر،مثل قوله)٢"(ولكن اهللا كرمي يكين:"جلماع،قال ابن عباسذكرها مثل ا

          ] وقوله]١٨٩/األعراف:           ]  وقوله ]٤٣/النساء:   

           ] وقوله ]٢٣/النساء:              ] وقوله ]٢٢٣/البقرة: 

            ] وقوله]٢٣٧/البقرة:                    ]  النسـاء

    :وقوله ]٢٤/          ] ٢٢٢/البقرة[ .  

 إال يف احلقيقة ،وهذا ال حيصل ر يف فرجتها وفضائهاأي صا ،فالن إىل فالنة أفضى:قال ليلأن اخل" -٢
  .أما يف غري وقت اجلماع فهذا غري حاصل،عند اجلماع 

سببا قويـا يف حصـول    اإلفضاءإمنا يتم إذا كان هذا أن اهللا سبحانه تعجب يف أول اآلية،والتعجب -٣
  .عليه اإلفضاءوهو اجلماع ال جمرد اخللوة فوجب محل ،األلفة واحملبة 

دون  لجماعلنسب األ واالتصال؛وهذاعلى معىن الوصول  فيه داللة واضحة]إىل[تعدية اإلفضاء ب -٤
  )٣(."اخللوة

______________  
 .١/٦٠٦:يف ظالل القرآن .١
 .١٢٥:،معجم التعبريات القرآنية١/١٥٠:،تفسري السمرقندي٤/٣١٤:الطَّبرِِي،تفسري ٢/٣٠:احملرر الوجيز:انظر .٢
 )صرفبت.(١٠/١٤:التفسري الكبري .٣



 ٣٤١

  ف هـ م   
  ففهمناها  ـالَىعت هلقَو يف:                 

                               

                                                                             ٧٩/األنبياء                                                                                                                                
  

عرفته  :علمه،وفهمت الشيء،ما وفهامةهما وفَََََهفَ الشيء يفهمه فهم:يقال)١(العلم،:األصل يف الفهم     
وأفهمـه األمـر    ،سريع الفهم:مهِورجل فَ)٣(،ئا بعد شيءفهمه شي:وتفهم الكالم)٢(وعقلته عن اخلليل

هـو  : والفهم) ٤(،وقد استفهمين الشيء فأفهمتهين،ه أن يفهمتسأل:هتواستفهم،فهمه إياه جعله يفهمهو
حسن تصور املعىن وجودة استعداد الـذهن  :العلم حبقيقة الشيء،ال جمرد العلم به،لذلك قالوا عن الفهم

هيئة لإلنسان ا يتحقق معاين مـا  :")٦(قال الراغب.علمه ومعرفة حقيقته:الشيءوفهم )٥(،لالستنباط
قال علي .والفهم خاص أفهمته املوضوع إذا قلت له قوال تصور به ذلك،فكـأن العلم عام:يقال،"حيسن

  ]الوافر:[  بن أيب طالب
  

  خفي وكم هللا من لطف         يمِ الذَّكفَه نع فَاهخ قد٧(ي(  
  

  : القصة  إىلاإلشارة 
 ،أحدمها صاحب حرث واألخر صاحب غـنم ود ؤالتفسري أن رجلني كانا على عهد دا أهلذكر "

لك رقـاب  :فقال لصاحب احلرث،داود إىلفتفلتت الغنم فوقعت يف احلرث فلم تبق منه شيئا فاختصما 
فيصيبون مـن ألباـا   احلرث بالغنم  أصحابينطلق :لقا ؟ما هو:أو غري ذلك قال:فقال سليمان،الغنم

  ...ومنافعها
___________  

 .٨٢١:اللُّغةمقاييس  التاج، خمتار الصحاح، الصحاح،:انظر .١
 ].فهم:[العني .٢
 ].فهم:[خمتار الصحاح،القاموس احمليط ،٢/١٥٩:عمدة القاري :انظر .٣
 ].فهم:[اللسان،التاج،خمتار الصحاح،القاموس احمليط:انظر .٤
 ].فهم:[املعجم الوسيط:انظر .٥
 .٣/٢٥٤:عمدة احلفاظ:،وانظر٦٤٦:رداتاملُفْ .٦
 .٢٥/٢٧:، روح املعاين٤/١٨٩:،مرقاة املفاتيح١/٣٧٣): العقد املنظوم(الشقائق النعمانية:البيت له يف .٧



 ٣٤٢

هؤالء غنمهم ودفع  إىلويقبل أصحاب الغنم على الكرم حىت إذا كان كليلة نفشت فيه الغنم دفع هؤالء 
القضاء مث حكم بذلك فذلك قولـه وكنـا حلكمهـم     أصبت قد:ودؤهؤالء كرمهم فقال دا إىلهؤالء 

  )١(."شاهدين
  

قـال  .أو احلكـم  يعـين القضـية   )٢(علّمناها وأهلمناها سلَيمانَ أي"ففهمناها:"يف قوله املُفَسرونَقال 
يف وإما بأن ألقى ذلـك  ،إما بأن جعل اهللا له من فضل قوة الفهم ما أدرك به ذلكوذلك ):"٣(الراغب
  ".هن أوحى إليه وخصه بأو بروعه أ

  
  ق ص م   
  قصمنا   ـالَىعت هلقَو يف:                        

                                                ١١/األنبياء                                                                                                                                                            
  

كسرا شديدا،وقصمه يقصمه  قصمت الشيء إذا كسرته:يقال)٤(،الكسر:يف اللُّغة أصل القصم          
 بينونـة، والفرق بينه وبني الفصم أن األول كسـر ب )٥(قصم وتقصم كسره كسرا فيه بينونة،قصما فان

 :يقال منه ،ر الشيء فيبنيالقصم بالقاف هو أن ينكس):"٧(أبو عبيدقال )٦.(واآلخر كسر من غري بينونة
  ."فالن أقصم الثنية إذا كان منكسرها:ومنه قيل،قصمت الشيء إذا كسرته حىت يبني

  
_______________  

  
 .٥/٣٧١:زاد املسري .١
 .٢/٤٣٤:،تفسري السمرقندي٦/٢٨٥:تفسري الثعليب: انظر .٢
 .٦٤٦:املُفْردات .٣
 .٨٩٠:اللُّغةمقاييس  .٤
 ].قصم:[، اللسان٨/٢٩٧:تهذيب اللُّغة:،وانظر١/٣٠٥:غريب احلديث البن سالم .٥
 .٢/٢٨٢:يطتفسري البحر احمل ،٣/٤٠٠:فتح القدير ،١١/٢٧٤:تفسري القرطيب ،١/٢٠٣:تفسري الثعاليب :انظر .٦
 ].قصم:[اللسان ،٦/٢١٩:احملكم واحمليط األعظم :انظر .٧
 

  



 ٣٤٣

دق :اللُّغـة ،والقصـم يف  "اءيبني تالؤم األجز الَّذيالقصم أفظع الكسر وهو الكسر ):"١(قال الزخمشري
، أي الظـامل   ظهـر قصم اهللا هو قاصم اجلبابرة أي مهلكهم، و:يقالويعرب به عن اهلالك، )٢(الشيء،

  ]الطَّوِِيل:[كعب بن زهري في الشعرِِ قَولُه ومن)٣(أهلكه، ويسمى ذلك اهلالك قاصمة الظهر،
  

  )٤(ذا نزلت باملرِء قاصمةُ  الظَّهرِإ      كأنَّ امرأً مل يلْق عيشاً بِنعمةٍ   
  

   .  مصيبة لكة:أي
  

وكـم  ):٥(،قال جماهداإلهالك الشديد:اللُّغة،أيعلى حنو ما قاله أهل واملراد بالقصم يف اآلية           
،منها وهذا املعىن جاء مبيناً يف مواضع كثرية من كتاب اهللا)٦(وكم أهلكنا،وكذا عامة املفسرين،:قصمنا

  :تعاىل قوله                 ] وقوله تعـاىل  ]٥٨/القصص،:     

            ]وقوله تعـاىل ]١٧/اإلسراء،:                

      ]ري ذلك من اآلياتإىل غ ]٤٥/احلج.  
  

،واملراد القصم أفظع الكسر ألنّعلى أهل القرية ؛الغضب  شدةعلى  ويف اختيار لفظ القصم داللة        
    :تعـاىل  قولـه ،مثلـه مثـل   إذ ال توصف القرية بـالظلم  أهل القرية ال القرية؛     

  )٧(.أهلها :أي]٨٢/يوسف[
____________  

  
 .٢٢/١٢٦:التفسري الكبري:،وانظر٣/١٠٦:الكشاف .١
 .٨/٢٩٧:تهذيب اللُّغة،]قصم:[العني،اللسان:انظر .٢
 .٣/٣١٤:،عمدة األلفاظ٦٧٣:املُفْردات:انظر .٣
 ].قصم:[العني:،وشطره الثاين يف١/٥١١:،أساس البالغة١/٨٥:البيت يف ديوانه .٤
 .١٧/٧:برِِيالطَّ،تفسري ٥/٦١٨:الدر املنثور:،وانظر٤٠٨، ١/٤٠٧:تفسري جماهد .٥
، ١/٢٩٣:،التبيان يف تفسري غريب القـرآن ١/٣٧٧:،غريب القرآن٢/٣٥:،جماز القرآن١/٢٦٩:تنوير املقباس:انظر .٦

،تفسـري  ٤/٧٥:،احملـرر الـوجيز  ٢٢/١٢٦:،التفسري الكبري٣/٢٣:،التسهيل لعلوم التنزيل٣/٢٤٠: تفسري البغوي
،تفسـري مقاتـل بـن    ٦/٢٧١:،تفسري الـثعليب ١٧/٧:يالطَّبرِِ،تفسري ٣/٧٥:،تفسري النسفي٢/٤٢١: السمرقندي

 .٣/٤٥٩:،فتح القدير٣/١٤٢:،تفسري ابن زمنني١/٢٥٠:  تفِْسير السعدي،٥/٣٤٢:،زاد املسري٢/٣٥٣:زمنني
 .٦/٢٧٨:تفسري البحر احمليط:انظر .٧



 ٣٤٤

  ق ن ي   
  أقىن الَىعت هلقَو يف:                   ٤٨/النجم  

    
قـىن يقـين   :الفعل)١(واالرتفاع يف الشيء، الداللة على املالزمة واملخالطة:األصل يف مادة قنا         
خـالؤك  :"املثللزمته،وقنيت حيائي أي لزمته،ويف :قنيت الشيء:يقال-سر والضم،بالك-ةينالقُ واملصدر

ومنه في الشـعرِِ  ،،يضرب يف ذم خمالطة الناسحليائكمنزلك إذا خلوت فيه ألزم :أي) ٢(،"أقىن حليائك
  ]الكامل:[عنترة بن شداد قَولُ

  

  )٣(أني امرؤ سأموت إن مل أُقْتلِ           واعلَمي - ال أبالَك -حياَءك فاقين
  

  ]الطَّوِِيل:[ل حامت الطائيمنه كذلك قوفالزمي،و :أي
  

  )٤(ت حيائي عفَّةً  وتكَرماينقَ                  نكْبةٍ  ب أُصبتإذا قَلَّ مالي أَو 
  

 كأنه يلزمه لنفسه،)٥(،لنفسه ال للبيعشيئا  اإلنسان وهو أن يتخذ اقتىن يقتين اقتناء،:وقريبا من معناه
 ألن االدخار؛"املدخراملال :أي :")٦(قال الراغباكتسبته لنفسي،وهو االدخار،:اقتنيت الشيء،أي:يقال

  :قال تعاىل.البيعيكون لغري                     ]٤٩/عمران آل [  
  

______________  
  

 .٨٦٣:اللُّغةمقاييس :انظر .١
، ١/٤١٢:،فصـل املقـال شـرح كتـاب األمثـال     ١/٢٤١:،جممع األمثـال ١/٤٢٢، ١/٤١١:مجهرة األمثال .٢

 .]خال:[اللسان،التاج
، احلماسـة  ١/٣٤٤:، اخلصائص٤/٩٧:،خزانة األدب١/٨٨:،عيار الشعر٨/٢٤٨:،األغاين١/١٣٤:ديوانه:البيت يف .٣

 ].قنا:[، اللسان١/٥٨٧:،االسة وجواهر العلم١/٤٧٨:،البيان والتبيني١/٥٨٦:املغربية
: اللسـان،التاج :ويف،١/٣٣٦:،اإلشراف يف منازل األشـراف ٦/٥٦٧:احملكم واحمليط األعظم:البيت حلامت الطائي يف .٤

 ).نكبت بنكبة] (قنا[
 ].قنا:[،اللسان٩/٢٣٨:تهذيب اللُّغة:انظر .٥
  .٦٨٦:املُفْردات .٦



 ٣٤٥

 )٢(وإن كانت من القياس إال أن ابن فارس جعلها من قنأ،)١(اخللط،:املقاناة:ومن هذا األصل أيضا     
ا خلطت أحدمها على اآلخر، ومنه قانيت بني الشيئني،إذ:يقال)٣(،ذكره يف باب اهلمز كذلكاجلوهري و

  ]الطَّوِِيل:[في الشعرِِ قَولُ امرئ القيس
  

  )٤(غَذاها نمري املاِء غري محلَّلِ   كبِكْرِ املُقاناةِ  البياض بصفْرةٍ  
  

لقنية  وا)٦(ذلك، مثل اإلبل والبقر والضياع والنبات وما أشبه)٥(أصل املال،:وأكثر العلماء على أن القُنية
ال تقنت من  :"ويف املثل ،واقتناء املال وغريه اختاذه،لنفسك ال للتجارة شيئا اقتنيت إذا)٧(أيضا االدخار،

هي املال :القنية):٩(،قال الزخمشريالنهى عن اصطناع من ال عرق له يف  يضرب) ٨(،"كلب سوء جروا
،وجمع ذلـك كلـه   "ثل من األموالما يتأ):"١٠(وعند غريه،الَّذي تأثلته وعزمت أن ال خترجه من يدك

  .القنية اسم ملا يقتىن أي يدخر ويتخذ رأس مال زيادة على الكفاية):١١(فقيل
  

  :ثالثة أقوالعلى "أقىن:"تعاىل قوله وأهل التفسري في املُراد من
  

ما يبقى ويـدوم مـن   ):"١٣(واأللوسي)١٢(،قاله أبو عبيدة،الاملوهو أصل ،جعل لإلنسان قنية :األول
     :ألموال ببقاء نفسه أو أصله كالرياض واحليوان والبناء وإفراد ذلك بالذكر مع دخوله في قَوله تعالَىا

   ألن القنية أنفس األموال وأشرفها ؛."  
______________    

 .٥٠:شرح املعلقات العشر: انظر .١
 .٨٦٣:اللُّغةمقاييس  .٢
 ).باب األلف واهلمزة(الصحاح .٣
 ].حلل:[التاج ،اللسان،٥٠:،شرح املعلقات العشر١/٨٢:مجهرة أشعار العرب،١/٤:لقته،وهو يف ديوانهيت من معالب .٤
 .٢٥٦/ ٤:تفسري البغوي ،٥/٣٠٢:،تفسري السمعاين٢٧/٧٥:الطَّبرِِي،تفسري ١/١٦١:الزاهر البن األنباري:انظر .٥
 .٥/٣٠٢:تفسري السمعاين :انظر .٦
  .١/١١٣:حترير ألفاظ التنبيه :انظر .٧
 . ١/٦٩:،املستطرف يف كل فن مستظرف٢/٢٥٨:،املستقصى يف أمثال العرب٣٧٦،٣٨٠، ٢/١٤١:ألمثالمجهرة ا .٨
  .٤/٤٢٩:الكشاف .٩

 .٥/١١٧:،فتح القدير٥/٢٦٠:،تفسري البيضاوي٨/١٦٤:أَبِي السعودتفسري :انظر .١٠
 .١/٧٣٤:كتاب الكليات .١١
 . ٨/٨٣:زاد املسري:،وانظر٢/٢٣٨:جماز القرآن .١٢
  .٢٧/٦٩:روح املعاين .١٣



 ٣٤٦

  .أغناه مث رضاه مبا أعطاه:أي:واملعىن)١(،قاله ابن عباس،مبا أعطى:أي  ،أرضى:اينوالث
  .أعطاه من خيدمه :واملعىن)٤(وجماهد،)٣(،وقتادة)٢(،قاله احلسن،أخدم:والثالث
  :وهذا وإن كانت اللُّغة ال تقتضيه فإن له يف القرآن نظائر،كقوله تعاىل)٥(أفقر،قاله األخفش،:والرابع

                  ]وقوله تعـاىل ]٢٦/الرعد:            

                 ]وقوله تعـاىل ]٨٢/القصص،:          

               ]والفرق بني الغىن والقنوة أن األول عدم احلاجة، ،]٣٧/الروم
  ]الطَّوِِيل:[ظهور الثروة،قال امرؤ القيس:والقنوة

  

  )٦(لْمشيب طُولَ عمرٍ وملْبساوبعد ا         أال إنَّ بعد العدمِ للمرِء قنوةً                   
  

قال )٧.(العباد بإعطائهم الكفاية،وأقناهم بإعطائهم فوق الكفاية ما يقتنونه من املال أنه تعاىل أغىن:فاملعىن
 املـال  وهي القنية أعطى):"٩(،وقال الزخمشري"الكفاية بعد يدخر وما املال أصول أعطى):"٨(البغوي
نه جعل له وحتقيق ذلك أ"كن اجلمع بني القولني األولني،،ومي"يدك من خترجه ال أن وعزمت تأثلته الَّذي

  )١٠".(والطاعة قنية من الرضا
__________________  

،تفسـري  ٨/٨٣:،زاد املسـري ٢٥٦/ ٤تفسري البغوي،،٢٧/٧٦:الطَّبرِِيتفسري ،٤/٢٧٩:للنحاس معاين القرآن:انظر .١
  .٢٧/٦٩:روح املعاين ،١٥٦/ ٩:الثعليب

 :،فـتح القـدير  ٩/١٥٦:الـثعليب  ،تفسري٨/٨٣:،زاد املسري٢٥٦/ ٤،تفسري البغوي،١٧/١١٨:تفسري القرطيب:انظر .٢
٥/١١٧. 

،تفسـري  ٨/٨٣:،زاد املسـري ٢٥٦/ ٤،تفسـري البغـوي،  ١٧/١١٨:تفسري القرطيب،٢٧/٧٦:الطَّبرِِيتفسري :انظر  .٣
 .٥/١١٧:فتح القدير ،٩/١٥٦:الثعليب

،فـتح  ٩/١٥٦:تفسـري الـثعليب  ،٥/٢٠٨:احملرر الوجيز، ١٧/١١٨:تفسري القرطيب ،٢٧/٧٥:الطَّبرِِيتفسري :انظر .٤
 .٥/١١٧:القدير

،روح ٩/١٥٦:،، تفسـري الـثعليب  ٢٥٦/ ٤تفسري البغوي، ،٥/٢٠٨:،احملرر الوجيز١٧/١١٩:تفسري القرطيب:انظر .٥
 .٥/١١٧:، فتح القدير٢٧/٦٩:املعاين

،مجهـرة  ٢/١٢١٩:،احلماسـة املغربيـة  ١/٥٥٧:،أسـاس البالغـة  ١/٣٤١:اللُّغة،مجهرة ١/٣٩:البيت يف ديوانه .٦
 .١/٤٢٣:األمثال

 .٢٣٧:املشتبه من معاين القرآن الكرميبيان :انظر .٧
 .٧/٥١٢:نظم الدرر للبقاعي:وانظر،٤/٢٥٦:تفسري البغوي .٨
 .٤/٤٢٩:الكشاف .٩

  .٦٨٦:املُفْردات .١٠



 ٣٤٧

  ك د ر  
  انكدرت الَىعت هلقَو يف:             ٢/التكوير                                        

   

أصل يـدل   :أصالن الكاف والدال والراء):"١(قال ابن فارس.نقيض الصفو: الكَدر يف اللُّغة            
كَدر املاُء يكدر كَدراً ،يقال "خالف الصفو:فاألول الكدر،على خالف الصفو،واآلخر يدل على حركة

: ابن مطَير اَألسـدي  في الشعرِِ قَولُومنه )٢(،"خذ ما صفا ودع ما كَدر:"،تغري لونه،ويف املثلوكُدوراً
  ]الطَّوِِيل[

ى مرت نوكائن حنيالِ د  تريغا ت             وحفَالٍ صا بعرارٍ غَداكْد دير٣(اه(  
  ]الرجز:[وقول اآلخر 
  

  )٤(رِخي صذ ىفَي صف ابٍحاء سم                    رِدكَ رِيغَ تنكُ اًءم تنكُ وأَ
  

الكدرة يف اللون خاصـة،والكدورة  :،قال بعضهمكَدر عيش فالن وتكَدرت معيشته:ويستعار هذا فيقال
قصـدوا  :أي ،انكدر القوم على كذا:ومن األصل اآلخر انكدر مبعىن أسرع،يقال)٥(يف املاء ويف العيش،

 :،يقال لكل ما انتثر ومر سريعا"وانقضأسرع : انكدر):"٧(وعند اجلوهري)٦(متناثرين عليه مسرعني،
  ]البسيط:[قد انتثر،ومن هذا في الشعرِِ قَولُ ذي الرمة يصف ثورا

  

الوحشي جانبه فانصاع   وانكدرت         الطَّلَبو طْلُوبي الْملأْتالَ ي نبلْح٨(ي(  
___________  

  .٩٢٠:اللُّغةمقاييس  .١
   .٥/٦٠٠:،مرقاة املفاتيح]كدر:[،اللسان،التاج٢/٦٣٧:اللُّغة،مجهرة ٢/٧٢:املستقصي من أمثال العرب .٢
 األمويـة  الـدولتني  خمضـرمي  ،منالرجزو القصيد يف متقدم شاعر:،موالهماألسدي مكمل بن مطري بن حلسنيهو ا .٣

 ويل ملـا  زائـدة  بـن  معن على وفد،كالمهمو البادية أهل كزي وكالمه زيه وكان،رجاهلما يف أماديح له،والعباسية
 :احملكم واحملـيط األعظـم  :،والبيت يف])٢/٢٦٠:األعالم.(يف ديوان شعره ومجع،رثاه معن مات وملا،اليمن،فمدحه

 ].كدر:[، اللسان،التاج٦/٧٤٦
 ].درك:[،وشطره األول فقط يف اللسان١/٣٢٢:،املستقصي يف أمثال العرب٢/٢٥٤:جممع األمثال:البيت بال عزو يف .٤
 .٣/٣٨٠:،عمدة احلفاظ]كدر:[،اللسان،التاج٦/٧٤٦:احملكم واحمليط األعظم: انظر .٥
 ].كدر:[،التاج٧٠٤:املُفْردات:انظر .٦
 ].كدر:[اللسان،التاج:،وانظر)باب الراء(كدر:الصحاح .٧
رة أشعار ،مجه١/٥٦٠:،أساس البالغة٣/٥٤:تهذيب اللُّغة،٣/١٥٨:،غريب احلديث البن سالم١/٩:البيت يف ديوانه .٨

  .١/٢٨٦:العرب



 ٣٤٨

 ):٢(قال اخلليـل انكدر عليه القوم أي انصـبوا، :يقال)١(،أصل االنكدار االنصبابوأكثر العلماء أن 
انكـدر  :يقـال ):"٣(قال أبو عبيدة ،و"نصبوا عليهمحىت يرساال أانكدر عليهم القوم إذا جاؤوا  :يقال"

  ]الرجز:[يصف بازيا لعجاجال وق في الشعرِ بِهذَا املَعنى ،ومنه"انصبفالن 
  

 رازِي كَسالبازِي إِذا الب يقَضت          ركَداٍء فانانَ فَضبرخ رص٤(أَب(  
  

 يف االنكدار تدور حول االنصباب واالنقضاض والتناثر واإلسـراع،  اللُّغةواملالحظ أن أقوال أهل      
عليـه مجهـور    الَّذيا أقرا يف حق النجوم التناثر،وهو وهذه كلها معان متقاربة وتدل على حركة،إمن

) ٧(،وتغريت عـن ابـن عبـاس   )٦(،أي تناثرت،عن جماهدوإذا النجوم انكدرت،:قالوا)٥(.املفسرين
  .ال تعارض بينهما،فالتناثر حركة،وتغري عن حاهلا املعروف،ووالقوالن بني التغري واحلركة

  
  
  
  
  

________________  
  

،شرح قصيدة ابن ٥/٣٨٨:،فتح القدير٣٠/٦٥:الطَّبرِِي،تفسري ٤/٤٧٦:،تفسري ابن كثري٣١/٦٢:لكبريالتفسري ا:انظر .١
 .١/٩٣:القيم

،شرح قصـيدة ابـن   ٥/٣٨٨:،فتح القدير٣١/٦٢:التفسري الكبري:،وانظر]باب الكاف والدال والراء معهما[:العني .٢
 .١/٩٣:القيم

 .١/٩٣:يدة ابن القيم،شرح قص٥/٣٨٨:فتح القدير: ،وانظر٣/٢٨٧:جماز القرآن .٣
 ،١/١١٣:غريـب القـرآن  :،وعجزه فقط يف٤٢٣، ١/١٠٠:الزاهر البن األنباري،]ظفر:[اللسان،التاج:يفالبيت له  .٤

 .١/٣٠:،األزمنة١/٤٥١:التبيان يف تفسري غريب القرآن
سـري  ،تف٤/٤٥١:،تفسـري البغـوي  ٣٠/٦٥:الطَّبرِِي،تفسري ٤/٤٧٦:،تفسري ابن كثري٣١/٦٢:التفسري الكبري:انظر .٥

 :،زاد املسـري ١٠/١٣٧:،تفسري الـثعليب ٣/٣٥٠:،تفسري الصنعاين٦/١٦٤:،تفسري السمعاين٣/٥٢٨ :السمرقندي
٩/٣٨. 

 .٣٠/٦٥:الطَّبرِِي، تفسري ٨/٤٢٦:الدر املنثور:انظر .٦
 .٤/٤٧٦:،تفسري ابن كثري٣٠/٦٥:الطَّبرِِي، تفسري ٨/٤٢٦:الدر املنثور:انظر .٧

  
  



 ٣٤٩

  ك د ي   

  أكدى الَىفعت هلقَو ي:                 ٣٤/النجم   
  

: )٢(قال ابن فارس)١.(،الَّتي ال تعمل فيها الفأسأو الصلبةاألرض الغليظة،:كُدية يف اللُّغةأصل ال         
 :أيأكدى،:ال، يق"الكاف والدال واحلرف املعتل أصل صحيح يدل على صالبة يف شيء،مث يقاس عليه"

حفر فأكـدى،إذا  :يقال) ٣(،"صالبة تكون يف األرض:الكدية"بلغ الكدية،كقولنا أجبل إذا بلغ اجلبل،و
: اخلنـدق  يف حديثجاء  احلفر،شيئا فييأس ويقطع فيها عول امليعمل ال  بةوهي الصلبلغ األرض الكدية 

  ] املُتقَارِب:[كُثَير عزة عرِِ قَولُومن استعمال املفردة في الشأرض صلبة،:أي)٤(،"شديدة كدية فعرضت"
  

من الالِء يحن ترفحالكُدى   ت             غيتبوال ين مالدهاث الس٥(الو(  
  

األرض تكدو كدوا فهي كادية إذا  كدتأو)٦(،رددته:أي،ه يتأكد:الرد واملنع يقال ومن الكدي مبعىن 
  ]الطَّوِِيل:[نه في الشعرِ بِهذَا املَعنى قَول الشاعرِِوم،بسبب صالبتها أبطأ نباا

  

  )٧(ارِعِلِّ زى كُلَعةٌ  أَكْدت عرزمو        اف ريعهعضأَابت وةٌ  طَعرزمفَ
  
  
  

__________________  
  

 .١/٢٤٣:اللُّغة،اللطائف يف ٤/٢٧٤:،خزانة األدب]كدي:[املعجم الوسيطالتاج،القاموس احمليط،اللسان،:انظر .١
٢. ةاللُّغ بيذهكدى:[،اللسان٤/٤٤١:،معجم البلدان١٠/١٧٧:ت.[ 
 . ٩٢١:اللُّغةمقاييس  .٣
عمدة  ،٣/١٦٤٥:،مشكاة املصابيح٢/٣٥٨:،اجلمع بني الصحيحني)باب غزوة اخلندق(٤/١٥٠٥:صحيح البخاري .٤

النهايـة يف   ،٢/٢٩٩:،تاريخ اإلسالم٢/١٨٣:،مسط النجوم العوايل١/٣٧٥:، اخلصائص الكربى١٧/١٧٩:القاري
 .١/١١٥:،رياض الصاحلني٤/١٣٩:غريب احلديث واألثر

،مثار القلوب يف املضاف ١/٥٨٥:الزاهر البن األنباري،١/٣٧٣:،غريب احلديث البن قتيبة١/١٣٠:البيت يف ديوانه .٥
 .١/٤١٤:واملنسوب

 .٢٩/١٢:التفسري الكبري:انظر .٦
 .١/٢٥٦:،روضة العقالء١/٥٨٥:ن األنباريالزاهر الب: البيت بال عزو يف .٧



 ٣٥٠

): ١(قـال الراغـب  .،أو أعطى مث قل أو قطع عطاءهمل يبلغ آخرهومن طلب شيئاً فيمث استعملته العرب 
  ]الطَّوِِيل:[،ومن هذا في الشعرِِ قَولُ احلطيئة"استعري ذلك للطالب املخفق واملعطي املقل"

  

  )٢(دمحي اسِالن يف فورعاملَ لُذُبي نمو            هاؤطَعى دكْأَ مثُ اًلَيلى قَطَعأَفَ
  ]الوافر:[ول اخلنساءقو

  

  )٣(ت كُداهاوال يكدي إذا بلَغ                    تيان ما بلغوا مداهـفىت الف
  

قال ابن )٤(القطع واملنع،:لكداءأنه ال مينع إذا اشتد عليه الدهر وضاق عليه الزمان،وأهل اللُّغة يف ا:واملعىن
  )٦.(عن جماهد وهو الَّذي عليه أكثر املفسرين،أي أعطى مث قطع عطاءه،)٥(،ومعىن أكدى قطع:قتيبة

  

  :أربعة أقوالولللمفسرين  في املُراد باملفردة يف اآلية 
  )٧.(قاله ابن عباس ،أطاع قليال مث عصى :أحدها
  )٨.(قاله جماهد ،تماع مث أكدى باالنقطاعأعطى قليال من نفسه باالس :والثاين

  )٩.(قاله الضحاك،أعطى قليال من ماله مث منع  :والثالث
  )١٠.(قاله مقاتل ،أعطى قليال من اخلري بلسانه مث قطع :والرابع

________________  
 .٧٠٤:املُفْردات .١
الـدر  ،ويف )أكدى عطـاؤه (٩/١٥١:،تفسري الثعليب٨/١٥٣:،تفسري البحر احمليط١٧/١١٢:تفسري القرطيب:البيت يف .٢

 ).أكدى مبنة(١/٣٥٨:،اإلتقان يف علوم القرآن٧/٦٦٠:املنثور
 العرب، شواعر أشهر،عيالن قيس من سليم، بين من السلمية، الرياحية الشريد، بن احلارث بن عمرو بنت متاضر هي .٣

 ووفدت،فأسـلمت اإلسالم  كتوأدر اجلاهلي، العهد يف عمرها أكثر عاشت جند، أهل مناإلطالق، على نعرهوأش
 يف قـتال  قـد  وكانا)ومعاوية صخر( ألخويها رثاؤها وأجوده شعرها أكثر ،سليم بين قومها مع  اهللا رسول على

تهذيب ،١/١١٩:البيت يف ديواا ،])٢/٨٦:األعالم.(شعرها من حمفوظا بقي ما فيه مطبوع شعر ديوان هلا،اجلاهلية
ةكدا:[العني، اللسان،التاج ،١/٣٨٥:الزاهر البن األنباري،١٥/٨١:،األغاين١٠/١٧٧:اللُّغ.[ 

 ].كدا:[، اللسان،التاج١٠/١٧٧:تهذيب اللُّغة:انظر .٤
 .٨/٧٨:زاد املسري:انظر .٥
 .٤/٢٧٦:،إعراب القرآن٢٧/٧١:الطَّبرِِي،تفسري ٧/٦٥٩:الدر املنثور:انظر .٦
 .٨/٧٨:،زاد املسري٨/١٦٣:،تفسري البحر احمليط٥/٣٠٠:تفسري السمعاين:انظر .٧
 .٨/٧٨:،زاد املسري٨/١٦٣:تفسري البحر احمليط:انظر .٨
 .املصادر السابقة:انظر .٩

،زاد ٨/١٦٣:،تفسري البحـر احملـيط  ٤/٢٥٣:،تفسري البغوي١٧/١١١:تفسري القرطيب: ،انظر٣/٢٩٣:تفسري مقاتل .١٠
  .١٩/١٩٦:،عمدة القاري٨/٧٨:املسري



 ٣٥١

  :أربعة أقوال وفيمن نزلت اآلية هلم أيضا
  

  )٣.(وابن زيد)٢(،قاله جماهد)١.(والَّذي عليه مجهور املفسرين هو الوليد بن املغرية: ولاأل
  

  )٤.(قاله الضحاكاحلارث،أنه النضر بن  :والثاين
  

  )٥.(حممد بن كعب القرظي،قاله أنه أبو جهل :والثالث
  

  )٦.(السدي قاله،أنه العاص بن وائل السهمي:والرابع
  

  ك ش ط   
  كشطت  الَىعت هلقَو يف:                    ١١/التكوير                                                                                                                                 

  

حنى اجللد عنها ونزعـه،   :أيكشط الناقة،:يقال)٧(تنحية الشيء عن شيء وكشفه،:الكشط          
فهو  ه وكشفه،والكشاط جلد اجلزور بعدما يكشط،قلعه ونزع:وكشط اجللد عن اجلزور،يكْشطَه كَشطَاً

  )٩(."ارفع كشاطها ألنظر إىل حلمها:ورمبا غطي عليها به،فيقول قائل)"٨(واجلزار هلا كشاط،مكشوط،
  
  
  
  

________________  
  

 .٣/٣٤٦:،تفسري السمرقندي٥/٢٥٨:تفسري البيضاوي ،٤/٢٥٣:تفسري البغوي:انظر .١
،فـتح  ٧٨، ٨/٧٧:،زاد املسـري ٩/١٥١:،تفسـري الـثعليب  ٥/٢٠٥:رر الـوجيز احمل،٢٧/٧٠:تفسري الطربي :انظر .٢

 .٥/١١٤:القدير
 .املصادر السابقة:انظر .٣
 .٥/١١٤:،فتح القدير٧٨، ٨/٧٧:زاد املسري: انظر .٤
  .املصادر السابقة:انظر .٥
 .٩/١٥١:،تفسري الثعليب٤/٢٥٣:،تفسري البغوي١٧/١١١:تفسري القرطيب:انظر .٦
 . ٩٢٨:اللُّغةمقاييس :انظر .٧
 ].كشط:[العني:انظر .٨
  ].كشط:[العني،القاموس احمليط:انظر .٩



 ٣٥٢

إذا أزلت :كشطت الورقة:،ومنه أيضا"يف البعري إال كشطته أو جلدته:العرب ال تقول):"١(قال اجلوهري
  .كتابتها بسكني وحنوها

  
 ؛ألنه تنحية ونزع،كما يكشط اجللد عن السنام )٢(رفع الشيء عن شيء قد غطاه،: والكشط يف اللُّغة

 لغة يف ،والقشط"قلع شيء عن شدة التزاق:الكشط):"٣(وخصصه القرطيب بالقلع عن شدة التزاق فقال
باألوىل القراءة املتـواترة،  )٤(واملعىن واحد،األوىل لغة لقريش وقيس،والثانية لغة لتميم  وأسد، الكشط،

اف ألمـا  كبدال من ال يف هذا قافوليست ال):"٦(قال ابن سيده )٥.(وبالثانية قرأ عبد اهللا بن مسعود
  ".لغتان ألقوام خمتلفني

  

 : وأهل التفسري على حنو قول أهل اللُّغة،قالوا يف               مث وقلعـت   نزعـت
،وهذا التفسري "طويتونزعت ):"٩(،وقال الفَراء"قلعت كما يقلع السقف:")٨(قال الزجاج)٧.(طويت

  :نظري قوله تعاىل              .]١٠٤/األنبياء[    

_________________  
 ).  كشط](باب الطاء:[الصحاح .١
فـتح   ،٩/٤١:زاد املسري .٤/٤٥٢:،تفسري البغوي١٠/٧:تهذيب اللُّغة ،]كشط:[العني،اللسان،القاموس احمليط:انظر .٢

 .٥/٣٨٩:القدير
 .٥/٣٨٩:فتح القدير:انظر،و١٩/٢٣٥:قرطيبتفسري ال .٣
 ].كشط:[اللسان،التاج:انظر .٤
،زاد ٨/٤٢٥:،تفسري البحـر احملـيط  ٦/١٦٨:،تفسري السمعاين٥/٤٤٣:،احملرر الوجيز٣١/٦٥:التفسري الكبري:انظر .٥

 .٢١/٢٣٩:،عمدة القاري٤/٧٠٩:،الكشاف٨/٦٩٤:، فتح الباري٩/٤٠:املسري
 ].كشط[للسانا:،وانظر٦/١٥١:احملكم واحمليط العظيم .٦
،تذكرة األريب يف تفسري ١/٤٥٢:،التبيان يف تفسري غريب القرآن١/٣٩٦:،غريب القرآن١/٥٠٣:تنوير املقباس:انظر .٧

 :،تفسـري السـمرقندي  ٣١/٦٥:،التفسري الكبري٦/١٦٨:،تفسري السمعاين٣٠/٧٣:الطَّبرِِي،تفسري ٢/٢٧٤:الغريب
 .٥/٢١٥٥:،صحيح البخاري١/٧٩٤:،تفسري اجلاللني٣/٥٢٩

 :،التفسـري الكـبري  ]كشـط :[،اللسان،التاج٧/ ١٠، ٨/٢٤٦:تهذيب اللُّغة: انظر،و٥/٢٩١:معاين القرآن وإعرابه .٨
 .٥/٣٨٩:،فتح القدير٩/٤٠:،زاد املسري٤/٣١٩:تفسري النسفي ،٤/٤٥٢:،تفسري البغوي٣١/٦٥

 : ،تفسـري البغـوي  ٣١/٦٥:الكبري ،التفسري]كشط:[،اللسان٧/ ١٠: تهذيب اللُّغة: انظر،و٣/٢٤١:معاين القرآن .٩
  .٥/٣٨٩:، فتح القدير٩/٤٠:،زاد املسري٤/٤٥٢

  



 ٣٥٣

  ل هـ م   
  فأهلمها الَىعت هلقَو يف:                 ٨/الشمس                                                                               

  

 التقمه وابتلعه،ومنه اإلهلام،:والتهمه لَهما ولَهما م الشيءهِلَ:يقال)١(م يف األصل االبتالع،االلتها         
واإلهلام يف "سأله أن يلهمه إياه،:لقنه إياه،واستلهمه:أي،أهلمه اهللا خريا:كأنه ألقي يف الروع فالتهمه،يقال

اهللا به من يشـاء  خيص أن يلقي اهللا يف النفس أمرا يبعثه على الفعل أو الترك،وهو نوع من الوحي،":اللُّغة
ما وقع يف القلب من علم وهو يدعو إىل العمل من غري استدالل بآية وال نظر يف :"وقيل)٢(،"من عباده

تلهمين ا ... اللهم إين أسألك رمحة من عندك ": ومن استعمال املفردة ماجاء عن النيب )٣(،"حجة
ادخل ذلك يف :أي وفقنا له،وحقيقته"دنااللهم أهلمنا رش:"اآلخر ويف الدعاء)٤(،..."رشدي وتعصمين ا

ـ  رِثَكْأَ يف امِهلْى اِإلنعمبِالكرمي  آنرالقُ يف اِءحياِإل دورو لِيلد،بِيِحن الوم اًبرإلهلام ضا ويعدقلوبنا، ن م
  : ىالَعت هلُوا قَهن،مةيآ     ]وقوله أهلمها حىت عرفت مصاحلها،:أي]٦٨/النحل

  :تعاىل                    ]٥( ].١١١ / املائدة(  
  
  
  
  
  

_______________  
  

 .٩٤١:اللُّغةمقاييس :انظر .١
 .٢/١١٢:،فيض القدير]هلم:[،اللسان٤/٢٨٢:النهاية يف غريب احلديث واألثر:انظر .٢
 .١/٥١:التعريفات .٣
،الـدعاء  ٨/٤٢٤:،ـذيب الكمـال  ١٠/٢٨٣:،املعجم الكبري٤/٩٥:،املعجم األوسط٢/١٦٦:صحيح ابن خزمية .٤

 ضعيف:،قال عنه األلباين١/٢٣٠:،اروحني١/٥١:،كتاب الدعوات الكبري٣/٢١٠:،حلية األولياء١/١٦٥:للطرباين
 .) ١١٩(  الصغري اجلامع ضعيف، اإلسناد

 .٢/٣٤٩:قواطع األدلة يف األصول ،١٢/٣٨٨:فتح الباري :انظر .٥

  
  



 ٣٥٤

عـن   عرفها شقاءها وسـعادا و)١(،عرفها وأعلمهاقال أهل التفسري،أي  اللُّغةوعلى حنو ما قال أهل 
  :قوله تعاىلكأي ،"عرفها طريق اخلري وطريق الشر:فأهلمها :")٣(الفَراءقال ،و)٢(جماهد

             ]جعل فيها ذلك بتوفيقه إياها للتقوى وخذالنه :"وقال ابن زيد،]١٠/البلد
وهذا هو الوجه لتفسري اإلهلام فإن التبـيني  "):٥(وقال الواحدي رجحه الَّذيوهذا )٤(،"إياها بالفجور

واإلهلام أن يوقع يف قلبه وجيعل فيه وإذا أوقع اهللا يف قلب عبده شيئا ألزمه ،والتعليم والتعريف دون اإلهلام
  ".يءك الشذل
  

  م س خ   

  ملسخناهم   ـالَىعت ـهلقَو يف:                        

                                                                      ٦٧/يس                                                                                                                                                      
  

أي :مسخه اهللا:يقال)٧(وهو التحويل من صورة إىل صورة منكرة،) ٦(التشويه،:أصل يف املسخ        
 ،مسـخ هـو  مسـخا ف قردا ميسخه  هللامسخه اشوه خلقه من صورته الَّتي هو عليها إىل صورة قبيحة،و

مسـي   )٨(وهو املشوه اخللق،ومنه؛ -قتيل مبعىن مقتول:كما قيل-فعيل مبعىن مفعول من املسخ  سيخاملو
  .املسيخ الدجال لتشوه خلقه

  
_______________  

  
 .٣٠/٢١٠:،تفسري الطَّبرِِي٦/٢٣٣:معاين،تفسري الس٤/٤٩٢:،تفسري البغوي٨/٥٢٨:الدر املنثور:انظر .١
،فـتح  ٢٠/٧٥:،تفسـري القـرطيب  ٣/٢١٠:الطَّبـرِِي ،تفسـري  ٨/٥٢٩:الدر املنثور:ر،وانظ٢/٧٦٣:تفسري جماهد .٢

 .٤/١٨٨٨:،صحيح البخاري٨/٧٠٥:الباري
 .٥/٤٤٩:،فتح القدير٢٠/٧٥:تفسري القرطيب: انظر،و٣/٢٣٧:معاين القرآن .٣
،التفسـري  ٩/١٤٠:،زاد املسـري ١٠/٢١٣:،تفسري الـثعليب ٤/٤٩٢:،تفسري البغوي٣٠/٢١٠:الطَّبرِِيتفسري :انظر .٤

 .٥/٤٤٩:،فتح القدير٣١/١٧٥:الكبري
 .٥/٤٤٩:فتح القدير: انظر .٥
 .٩٨٥:مقاييس اللُّغة:انظر .٦
 .٢/١٢٧٧:األفعال يف القرآن الكرمي:انظر .٧
 ].مسخ[التاج:انظر .٨

  



 ٣٥٥

 ،حتويل خلق إىل صورة أخرى):٢(ويف التهذيب)١(،أقبح منها  ما هوحتويل صورة إىل:اللُّغةواملسخ يف 
اجلان مسيخ اجلن كما مسـخت القـردة مـن بـين     :"ابن عباس األثر عنويف لق،وكذلك املشوه اخلَ

 ال طعم له، الَّذي:ال مالحة له،ومن اللحم الَّذي:واملسيخ من الناس"احليات الدقاق،:اجلان) ٣(،"إسرائيل
 ذلك ونظريال طعم له،:أي)٥(،"هو أمسخ من حلم احلوار":ويف املثل)٤(،"ال ملح فيه الَّذي:ومن الطعام

  ]املُتقَارِب:[األشعر الرقبان في الشعرِِ قَولُ
  

  )٦( فال أَنت حلْو وال أَنت مر        مِسيخ مليخ كلَحمِ احلُوارِ
  

مسخ اهللا طائفـة   مامسخ خاص،وحيصل نادرا،وهو مسخ اخلَلْق،مثل:املسخ ضربان):٧(اءقال بعض العلم
   :،قـال تعـاىل  )٨(وشـيوخهم خنـازير   من بين إسرائيل،فجعل شبام قردة     

     ]وقال سبحانه]٦٠/املائدة:                 ]٦٥/البقرة[  
  
  
  

_____________________  
  

، فـيض  ١/٢٧٢:، التعريفـات ١/٦٥٥:،التعـاريف ]مسـخ :[التـاج  اللسـان، خمتار الصحاح، الصحاح،:انظر .١
 .١/٢٨٤:،مرقاة املفاتيح٢/٢٥٥:القدير

 ].مسخ:[اللسان:،وانظر٧/٩١ .٢
النهاية يف غريـب  ،١/٥٩٣:،غريب احلديث البن قتيبة١/١٣٥:،تأويل خمتلف احلديث١/٣٤٨:مسند امحد بن حنبل .٣

 .٤/٣٢٨:احلديث واألثر
٤. ةاللُّغ بيذهة٧/٩١:ت٥/٩٣:واحمليط األعظم،احملكم ٩٨٥:،مقاييس اللُّغ. 
، اللسـان،  ١/٣٦٥:، املستقصي يف أمثال العـرب ١/٤٩٢:،فصل املقال شرح كتاب األمثال٢/٣٢٤:جممع األمثال .٥

 ].مسخ: [التاج
 ،١/٣٦٥:،املستقصي يف أمثال العـرب ١/٤٩٢:،فصل املقال شرح كتاب األمثال٢/٣٢٤:جممع األمثال: البيت يف .٦

ولد  :بالضماحلُوار  ،]مسخ:[، التاج١/١٤٧:،أساس البالغة٥/٩٣:يط األعظم،احملكم واحمل١/٣٨٣:حماضرات األدباء
األشعر الرقبان األسـدي  هو )حور/خمتار الصحاح(فإذا فصل عن أمه فهو فصيل ،وال يزال حوارا حىت يفصل ،الناقة

 .الشاعر وامسه عمرو بن حارثة بن ناشب بن سالمة ابن سعد بن مالك بن ثعلبة بن دودان بن أس
 .١/٦٥٥:،التعاريف١/٤٦٨:املُفْردات:انظر .٧
 .٩/٣٤٥:،مرقاة املفاتيح٨/٣٤٤:،حتفة األحوذي٦/٤٥٣:،فتح الباري١/١٠٦:تفسري ابن كثري:انظر .٨



 ٣٥٦

ومسخ حيصل يف كل زمن،وهو مسخ اخلُلُق،كأن يصري اإلنسان متخلقا خبلق ذمـيم مـن أخـالق     -
  )١. (بليدا كاحلمار،أو شديد احلرص كالكلب،أو ان،كأن يكون شرها كاخلنزيراحليو

  

يتضمن األمرين،تشـويه  ):"٢(قال الراغب.قول أن املسخ يكون يف اخلْلق أو يف اخللقوخالصة ال       
  .مسخه اهللا أي أهلكه اهللا:خ،يقالوقد يعرب عن اهلالك باملسهذا ."اخللْق واخللق،وإن كان األول أظهر

  

  :أربعة أقوال ىعل"ملسخناهم"بقوله  في املُراد املُفَسرونَو
  

  )٣.(قاله ابن عباس،ألهلكناهم:األول 
  

  )٥.(وقتادة)٤(،قاله احلسن ،ألقعدناهم على أرجلهم:والثاين 
  

  )٧(.ومقاتل)٦(،قاله أبو صاحل،جلعلناهم حجارة :والثالث 
  

  )٨(.قاله ابن السائب ،جلعلناهم قردة وخنازير ال أرواح فيها:والرابع
          

ـ  امضي فال يستطيعونفيه على املعصية  جترأوا الَّذي مكام نمناهملص لو نشاء:واملعىن  ) ٩(.اوال رجوع
 ،"رجـوع  وال مضي وال إدبار وال بإقبال يربحوه أن يقدرون ال مكام جيمدهم):"١٠(قال الزخمشري

  ."اإلرادية احلركة منهم فأبطلنا اجلمادية إىل حولناهم:يأ):"١١(وقال البقاعي
  

__________________ 
 )بتصرف(٤/٩٠:،عمدة احلفاظ١/٦٥٥:، التعاريف٧٦٨:املُفْردات .١
 .٧٦٨:املُفْردات .٢
، ١٠/٣١٩٩:،تفسري ابن أيب حـامت ٥/٥١٤:للنحاس ،معاين القرآن٢٣/٢٦:الطَّبرِِي،تفسري ٧/٧٠:الدر املنثور:انظر .٣

 .٢٣/٤٥:،روح املعاين٤/٢٩٢:،تغليق التعليق٧/٣٣:،زاد املسري٣/٥٧٩:تفسري ابن كثري
 .٤/٣٧٨:،فتح القدير٤/٥٠:،تفسري ابن زمنني٧/٣٣:، زاد املسري٢٣/٢٦:الطَّبرِِيتفسري :انظر: انظر .٤
 .٤/٢٨:،الكشاف٧/٣٣:، زاد املسري٢٣/٢٦:الطَّبرِِيتفسري :انظر: انظر .٥
 .٣/٥٧٩:،تفسري ابن كثري٧/٣٣:، زاد املسري١٠/٣١٩٩:،تفسري ابن أيب حامت٧/٧٠:الدر املنثور: انظر .٦
 .٧/٣٣:، زاد املسري٣/١٢٣:، تفسري السمرقندي٣/٩١:تفسري مقاتل:ظران .٧
 .٧/٣٣:زاد املسري: انظر .٨
 .٢٣/٤٦:روح املعاين :انظر .٩

 . ٤/٢٨:الكشاف .١٠
  .٦/٢٧٥:الدرر للبقاعي نظم .١١

  



 ٣٥٧

  ن ت ق   
  نتقنا   ـالَىعت ـهلقَو يف:                                                                            

                                                                          ١٧١/األعراف    
  

التاء والقاف أصل يـدل  النون و):"١(النتق يف األصل اجلذب والزعزعة والقلع،قال ابن فارس           
ـ :ق الشيء ينتقه وينتقه نتقانت:،يقال"على جذب شيء وزعزعته وقلعه من أصله  :ه،والعرب تقـول جذب

  :النتق على عدة أقوالأهل العلم بكالم العرب يف واختلف )٢(جذبته،:نتقت الغرب من البئر
  

مث استعري ملـن تكثـر   )٤(،الفحل مسيت املرأة ناتق الجتذاا ماء ومنه)٣(،أنه اجلذب،عن اخلليل:األول
  )٥".( قباالأ أسخن و أرحاما وأنتق أفواها أطيب فإن النساء بشواب عليكم:"الولد، ويف احلديث

  

ومن ذلك فـي  ،بِه ه لريمينتقاً إذا رفَعه من مكانِ الشيء نتق:يقال)٦(،أنه الرفع،عن ابن األعرايب:والثاين
  ]الرجز:[العجاجل قوالشعرِ بِهذَا املَعنى 

 أقْتاد قْنتقاينليلِ نت٧(الش(  
  ]                                            الرجز:[وقول اآلخر

٨(قوا أحالمنا األثاقالونت(  
__________  

 .١٠١١، ١٠١٠:اللُّغةمقاييس  .١
 .٩/٩٨:روح املعاين ،]نتق:[اللسان:انظر .٢
تفسري  ،٤/٤١٧:تفسري البحر احمليط،٣/٧١:تفسري البيضاوي:هو كذلك يف،و٩/٦٧:يب اللُّغةتهذ:،وانظر]نتق:[العني .٣

 . ١/٥١١:العز بن عبد السالم
 .١/٥١١:تفسري العز بن عبد السالم :انظر .٤
 ٤٠٧٨:  رقـم  حديث انظر)  صحيح(  :،قال عنه األلباين٢/١٤٤:اجلامع الصحيح التيِسير بِشرحِ،١/٣١:اإلفصاح .٥

 . اجلامع صحيح يف
 .١/٤٣٦:، تفسري القرطيب]نتق:[اللسان،التاج:انظر .٦
غريب احلديث البن قتيبة :،ومن غري عزو يف٤/٣٠١:،تفسري الثعليب٩/١٠٩:الطَّبرِِيتفسري : عجز بيت  للعجاج ،يف .٧

 )وناديات من ذباب زرقا( :،  وصدره١/٢١٢:،التبيان يف تفسري غريب القرآن١/٢٥٩:
: وصـدره  ].أنتق:[، اللسان٢/٤٧٣:،احملرر الوجيز٤/٣٠١:،تفسري الثعليب٩/١١٠:الطَّبرِِيسري تف:البيت بال عزو يف .٨

 .)قد جربوا أخالقنا اجلالئال(



 ٣٥٨

يؤكـد هـذا   )١(،حياهلا:دار أخرى،أي نتاقأنتق الرجل ،إذا بىن داره :ولعله الرفع حيال شيء،كقوهلم
  .يف السماءحياهلا هو :أي )٢(،"فوقهاالبيت املعمور نتاق الكعبة من :" بن أيب طالب حديث علي

ـ يا فم رثَنا وهضفْا نذَإِ براجلُ قتن:يقال):"٤(وعند الزخمشري )٣(أنه النفض،عند ابن دريد،:لثالثا اه، 
ونقْت الوِتأَ اَءعنقَته نذَا إِقَتفَا نضت ما فيه."  

أنه ال تعارض بني هذه األقوال؛ألن جذب الشيء فيـه   واألظهر عندي)٥(الزعزعة،عن ابن سيده،:الرابع
  .قلع ورفع له،ويف ذلك كله نفض وزعزعة

  

 وأيب) ٧(عن ابن عبـاس، )٦(رفعنا،:ه مبعىنعليه أكثر املفسرين يف تفسريهم للنتق يف اآلية،أن الَّذيو      
كد هذا أن ياهلم،يؤواجلبل مل يكن فوقهم إال بعد جذب ورفع حىت صار ح"أي رفعنا فوقهم):"٨(عبيدة

  :يف سورة البقـرة  "رفعنا"القصة نفسها وردت بلفظ               

                      ]٦٣/البقرة [   
  

           
  

_____________  
 ].نتق:[اللسان،التاج ،٩/٦٧:تهذيب اللُّغة :انظر .١
النهاية يف غريب احلديث ،٢/٣٨٩:غريب احلديث البن اجلوزي ،٢/٣٣٦:الفائق،٢/١٥٠:غريب احلديث البن قتيبة .٢

 ].نتق:[،اللسان،التاج٥/١٢:واألثر
 .٢/٧٥٧:اللُّغةمجهرة  .٣
 .٣/٤٠٤:الفائق .٤
 .٦/٣٣٩:احملكم واحمليط األعظم .٥
،تفسـري  ٢/٢٢٩:،تفسـري السـمعاين  ١/١٩٢:،تذكرة األريب يف تفسـري الغريـب  ١/٤٦١:غريب القرآن:انظر .٦

،احملـرر  ٢/٢٦٢:،فـتح القـدير  ١/٤٦١:،تفسري مقاتل بن سـليمان ٤/٤١٨:،تفسري البحر احمليط٧/٣١٣:القرطيب
 .١٥/٢٩٥:،عمدة القاري٢/٤٧٣:الوجيز

 .٢/٢٦٢:،فتح القدير١٨/٢٣٢:،عمدة القاري٤/٢٥:تغليق التعليق:انظر .٧
 .١/٢٣٢:از القرآنجم .٨

 
 
 
 
 



 ٣٥٩

  ن ض ج   
   نضـجت    ـالَىعت ـهلقَو ـيف:                       

                                    ٥٦/النساء    
  

النون والضاد واجليم أصل يدل على بلوغ ):"١(قال ابن فارس.بلوغ النهاية يف الطبخ:النضج يف األصل         
،مث يستعار يف كـل  جا إذا أدرك شيهضجا ونضنضج اللحم ن:يقال):"٢(،وقال الراغب"النهاية يف طبخ الشيء

رجـل   :ويقـال  ،يخ أو الشيف الطب إذا بلغ اللحم مداه:أنضج الطاهي اللحم:،ومنه"شيء بلغ مدى اإلحكام
يا أمـري  " :تشتكي كأن اخلربة قد أنضجته،ويف حديث املرأة لعمر ابن اخلطاب )٣(نضيج الرأي محكمه،

لعجزهم  يستطيعون طبخ كراعما :أي)٤(،"ينضجون كراعا هلك زوجي وترك صبية صغارا واهللا ما املؤمنني
  ]الطَّوِِيل:[امرؤ القيس قول عنىفي الشعرِ بِهذَا املَوصغرهم،ومنه 

  

  )٥(صفيف شواٍء أو قَديرٍ معجلِ      فظلّ طُهاةُ  اللّحمِ من بنيِ منضجٍ  
  

  ]الطَّوِِيل:[ بن ضرار الشماخ وقول
  

  )٦(وجر الشواِء بالعصا غري منضجِ         السفار قميصه   دأشعثَ قد ق
  

 أدرك النهاية ،فهو نضيج وناضج،:أي،نضجالعنب واخلوخ ينضج نضجا وونضج ايريد أنه ال ينضجه لعجلته،
  ]الطَّوِِيل:[قال الشاعر)٧(ومنه نضجت الناقة بولدها إذا زادت على وقت الوالدة ومل تلد،

  

  )٨(وصهباء منها كالسفينة نضجت     به احلمل حىت زاد شهرا عديدها
___________________  

 .١٠٣١:اللُّغةمقاييس  .١
 .٨١٠:املُفْردات .٢
 ].نضج:[،القاموس احمليط ٥/٢٥٣:تفسري القرطيب  :انظر .٣
كشـف   ،١٧/٢١٨:،عمدة القاري١/١٣٦:،اجلمع بني الصحيحني)باب غزوة احلديبية(٤/١٥٢٧:صحيح البخاري .٤

 .١/٢٨٠:،صفوة الصفوة٨/٢٣٦:،نيل األوطار١/١٢٣:املشكل
، ٤/٤:،غريب احلـديث البـن سـالم   ٢/٣٠٥:،الفائق٦/١٩٩:لُّغةتهذيب ال،١/٧:البيت من معلقته وهو يف ديوانه .٥

،نزهـة األعـني   ٣/٢٢٩:،خزانـة األدب ١/٨٧:،مجهـرة أشـعار العـرب   ١/٥٧:الزاهر البن األنباري،٤/٢٠٥
 .٧٣:،شرح املعلقات العشر١/٣٨٥:النواظر

،احلماسـة  ٩/١٩٢:،األغـاين ١/١١٥:،ديـوان املعـاين  ١/٥١٩:،غريب احلديث البن قتيبة١/١٠:البيت يف ديوانه .٦
 ].نضج:[،اللسان١/٢٠٨:املغربية

 ].نضج:[،التاجاللسان ،١/٣٨٥:معجم األفعال املتعدية حبرف :انظر .٧
أساس  ،١/٣٨٥:معجم األفعال:،وللحطيئة يف]نضج:[،اللسان٢/٣٩٢:أضواء البيان:البيت منسوب حلميد بن ثور يف .٨

  .١/٦٣٧:البالغة



 ٣٦٠

  ]الطَّوِِيل:[ابن مقبل وقال
  

  )١(أَجِنتها ومل تنضج هلا حمال           وم اجلالَد وقَد رغَت  ونلْصق بالكُ
  

أنه كلما نضجت جلود هـؤالء  :على حنو ما قاله أهل اللُّغة ،واملعىنوأهل التفسري في املُراد بالنضج      
  .اإلنسان ألن ذلك أبلغ يف عذاب)٢(؛فال غاية هلالكهممن النار،أعطاهم اهللا جلودا غريها 

  

تتأمل منه األجساد وتتلظى به اجلوارح ،إنه مشهد مادي حمسوس،إىل هذا التصوير ملشهد العذاب انظر"   
أال ترى أنك تكاد ترى .وهو مشهد ال يكاد ينتهي،مشهد يشخص له اخليال وال ينصرف عنه،واألبدان

   :مشهد اجللود الناضجة من شدة قوة التصوير في قَوله تعالَى             وتأمل هذا
د نضوج اجللود متكـرراً  ترسم مشه)كلما(ألن) إذا(ون استعمال األداة د)كلما(شرطاالختيار املفزع ألداة ال

    :وهذا يناسب قوله تعاىل )إذا(خالفاً لـ                  ." )٣(  
  

  هـ د م   
 هلدمت    ـالَىعت ـهلقَو ـيف:                       

                                      ٤٠/احلج         
  

اهلاء والدال وامليم أصل يدل على حط بناء،مث يقـاس  :")٤(فارس ابنالبناء،قال  ضنق:يف األصلاهلدم          
 ما دم،:واهلَدم)٥(،للكثرة ،والتشديدم بيتههدمه فادم و دم و هدهدمه وأهدمه يهدمه هدما و:يقال،"عليه

دمكم :بني القبائل،واملعىن تعبري عن التحالف)٦(،"بل الدم الدم واهلدم اهلدم:"ويف حديث بيعة األنصار والعقبة
  .دمي ومنزلكم منزيل

___________  
 ].نضج:[،اللسان،التاج١/٥٦٥:أساس البالغة،٦/٢٠٨:احملكم واحمليط األعظم،١/١٠٢:البيت يف ديوانه .١
فـتح  ،١/٢٦٩:،تفسري الواحدي٣/٢٨٥:،تفسري البحر احمليط ٥/٢٥٣:تفسري القرطيب، ٢/٥٩:الطَّبرِِيتفسري :انظر .٢

 .١/٤٧٩:القدير
 :انظر الرابط التايل .٣

http://www.islamiyyat.com/alqranwa3olomoh/2009-03-26-15-22-57/56--1.html 
 .١٠٦٦:اللُّغةمقاييس  .٤
 ].هدم:[اللسان:انظر .٥
األحاديـث   ختريج،٦/٤٤:،جممع الزوائد١٩/٨٩:،املعجم الكبري١/٣٠٢:قتيبة،غريب احلديث البن ١/٢٥٢:الفائق .٦

،صححه األلباين يف حتقيقه ١/٦١٣:،الكامل يف التاريخ١/١٢١:،خمتصر السرية ٢/٤٤٧:،دالئل النبوة١/٥٩:واآلثار
  .لكتاب فقه السرية حملمد الغزايل



 ٣٦١

ألن اهلدم قد يكـون يف الشـيء احلسـي    ، وليس األمر كذلك؛"البيوت:قلع املدر،أي:اهلدم):"١(ل اخلليلقا
   ]البسيط:[علقمة الفحلواملعنوي،فمن األول قول 

  

  )٢(على دعائمه ال بد مهدوم                        وكلُّ بيت وإن طالَت إقامته
  

  ]الكامل:[بن شداد عنترة قول: ومن الثاين
  

  )٣(إالّ وقد هدم القضاُء وطيدها                    للمجد شيد أساسها   أو بنيةٌ
  

  ]الطَّوِِيل:[وقوله أيضا
  

  )٤(فلّما تناهى جمدهم هدموا جمدي              بنيت هلم بالسيف جمداً مشيداً  
  

كأنه دم وقد أسقط،ومنه كذلك اهلدم )٥(أي هدر،-بفتح اهلاء وتسكني الدال  -دم هدم،: ومن هذا األصل 
  )٧(.أهدام،وهدوم:واجلمع)٦(هلاء وفتح الدال ،للثوب البايل أو املرقع،بكسر ا

  

 ):٨(لنقضت،واملراد تلك املواضع،قال الواحدي:اللُّغة،أيوأهل التفسري يف اهلدم على حنو ما قاله أهل           
"       يف زمان عيسى،و    يف أيام شريعة موسى،ئسـهم وهـي   يعين كنا

و  )٩(صلوتا:بالعربانية      يف أيام شريعة حممد ."  
  

   :واختلف القراء يف قراءة قوله    هلدمت"قرأ ابن كثري ونافعف"١٠(،الخفيفة والباقون بتشديد الد( 
  ".ل الكفرألن ذلك من أفعال أه)"١١(،واختار ابن جرير األخرية؛تكرير اهلدم فيها مرة بعد مرةمبعىن 

____________  
 ).باب اهلاء والدال وامليم معهما(،]هدم:[العني .١
 .٧/١٤٩:، احليوان١/٤٠١:،املفضليات١١/٣١٧:،خزانة األدب١/٨:البيت يف ديوانه .٢
 .١/٥٦: البيت يف ديوانه .٣
 . ١/٥٧: البيت يف ديوانه .٤
 .٨٣٥:،املُفْردات٤/٢٧٢:احملكم واحمليط األعظم،١/٧٤٠:التعاريف :انظر .٥
 .١/٧٤٠:التعاريف ،١/٦٩٨:أساس البالغة ،٨٣٥:املُفْردات :رانظ .٦
 .٢/٦٨٥:مجهرة اللغة :انظر .٧
 .٢/٧٣٥:تفسري الواحدي .٨
تفسري  ،٤/١٢٩:،تفسري البيضاوي٣/٢٩٠:،تفسري البغوي٦/١٠٩:أَبِي السعود،تفسري ١٢/١٦٨:تهذيب اللُّغة:انظر .٩

 .١٧/١٦٣:، روح املعاين١٧/١٧٨:الطَّبرِِي
 .  ٥/٤٣٦:،زاد املسري١/٤٣٨:السبعة يف القراءات العشر:انظر .١٠
 .١٧٦/ :الطَّبرِِيتفسري  .١١



 ٣٦٢

  و ج ب   
 وجبت   ـالَىعت هلقَو يف:                                     

                                                                               ٣٦/احلج     
  

الواو واجليم والباء أصل واحد يدل على ):"٢(قال ابن فارس)١(السقوط والوقوع،:األصل يف الوجوب         
كـأم  )٣(،سقط،ووجب امليت إذا سقط ومات إذاجب احلائط جيب وجبا و:،يقال"سقوط الشيء ووقوعه

وما الوجوب يا :قالوافإذا وجب فال تبكني باكية دعهن :"أنه قال ختيلوا فيه السقوط،ويف احلديث عن النيب 
 )٥(،"عمره وضحا ظلهفإذا وجب ونضب ":الصديق  بكرومنه حديث أيب )٤(،"إذا مات :قال؟رسول اهللا

يصف حربا وقعت بني األوس واخلزرج األنصاري قيس بن اخلطيم  الشعرِِ قَولُفي ،ومنه كذلك يريد أنه مات
  ]الطَّوِِيل:[يف يوم بعاث

  

 ماههرياً نأَم فوو عبن تاجِبِ       أَطاعلَ وى كانَ أَوتلْمِ ح٦(عن الس(  
  

ويف حديث )٧(السقطة،:ةجبالوو،وحقيقته سقط قرصها،غابت:وجوباجبت الشمس وجبا وووأول ميت،:أي 
جبنبه :"ويف املثل،سقوطها مع املغيب:أي)٨(،"الشمسِ وجبةَ سمعتملَ أَصوات السافرةِ ا لَولَ:"املسيببن  سعيد

  .الدعاء على الرجل بأن حييق مكره به يفيضرب )٩(،"فلتكن الوجبة
____________  

، ]وجـب :[،اللسـان،التاج ٥/١٥٣:يف غريب احلـديث واألثـر   النهاية،١/٥٦٧:غريب احلديث البن قتيبة:انظر .١
 .٢/٢٧٦:،مرقاة املفاتيح٢/٤٢:،فتح الباري١/٨١:، طلبة الطلبة١/٢٤٦:الفرق

 .١٠٨٤:اللُّغةمقاييس  .٢
 ].وجب:[،اللسان٢/٢١٥:اجلمل شرح املنهج  ،١/٥٠١:حاشية البجريمي :انظر .٣
النـهي عـن البكـاء علـى     (١/٦٠٦:الكربى،سنن النسائي ١/٣٨٩:،موارد الضمآن٧/٤٦٣:صحيح ابن حبان .٤

،نوادر األصول يف أحاديث ٣/١٩٧:،معرفة السنن واآلثار)باب يف كراهة متين املوت(٣/١٨٨:،سنن أيب داؤود)امليت
 ) ٢٨٠٣( ماجة ابن صحيح،٣١١١:صحيح،صحيح وضعيف سنن أيب داؤود:قال عنه األلباين.٤/٢١٩:الرسول

 .٥/١٥٣:النهاية يف غريب احلديث واألثر،١/٥٦٦:،غريب احلديث البن قتيبة٤/٤٤:الفائق .٥
 ،]وجـب :[، اللسـان، التـاج  ١/١٩٥:،مجهرة أشعار العرب٧/٥٧٠:،احملكم واحمليط األعظم١/٩:البيت يف ديوانه .٦

الزاهر  ،١١/١٥٢:تهذيب اللُّغة،٤/٤٣:الفائق:،وبال عزو يف١٢/٦٣:،تفسري القرطيب٥/٨١:أحكام القرآن للجصاص
 .١/٢٩٥:البن األنباري

 ].وجب:[،القاموس احمليط٥/١٥٣:النهاية يف غريب احلديث واألثر :انظر .٧
،النهاية يف غريـب احلـديث   ١/٤٨٣:،غريب احلديث البن اجلوزي٢/١٨٥:الفائق،١٢/٢٨٠:تهذيب اللُّغة :انظر .٨

 .والسافرة أمة من الروم ،]وجب:[اللسان،التاج ،١٥٣  ،٢/٣٧٣:واألثر
  ]. وجب:[،اللسان٢/٦:،املستقصي يف أمثال العرب١/٩٣:،جممع األمثال٢٢٨، ١/٢٠٣:مجهرة األمثال .٩



 ٣٦٣

جنوا  على األرضووقعت سقطت  إذا:،واملعىناللُّغةبالوجوب على حنو قول أهل  في املُراد املُفَسرونَو
  )١.(وماتت حل لكم األكل منها

  
  ب  قو   

 وقب  الَىعت هلقَو يف:                  ٣/الفلق    

  
الواو ):"٣(قال ابن فارس)٢(".العني عن يغيب حبيث آخر شيء يف الدخول:"أصل الوقوب يف اللُّغة      

والوقب ،الوقبـة  دخـل  إذا وقوباً يقب وقب:يقال،"والقاف والباء كلمة تدل على غيبة شيٍء يف مغاب
رمبـا  و ؛مسيت بذلك ألن املاء يدخلها،واجلمع وقوب ووقاب)٤(،"املاء نقر يف الصخر جيتمع فيه:والوقبة

تكون مثل البئـر يف  ،"فيها ظلكوة عظيمة :الوقْب)"٥(قال ابن سيده.األن الناس يدخلوا يستظلون 
  ]الطَّوِِيل:[الشماخ بن ضرار قال)٦(تكون قامة أو قامتني،الصفا،

  

  )٧(اروغد تا قَهيِسلْا جِفَبِ الصقْوكَ    ا  هنيعبِ وياِء العذى ملَت عحضأَفَ
  
  
  

_____________  
  

، ١/٣٠٣:،التبيان يف تفسري غريـب القـرآن  ١/٤٨٣:،غريب القرآن٢/٤٢٥:،تفسري جماهد٦/٥٤:الدر املنثور:انظر .١
،تفسـري  ١٧/١٦٦:الطَّبرِِي،تفسري ٤/١٢٧:،تفسري البيضاوي٣/٢٢٣:،تفسري ابن كثري٦/١٠٧:أَبِي السعودتفسري 
 :روح املعـاين  ،٣/٤٤٠:تفسـري السـمعاين  ،١/٥٣٨:تفِْسير السعدي،٢/٧٣٤:تفسري الواحدي ،١٢/٦٢:القرطيب

 .٥/٤٣٢:زاد املسري ،١٧/١٥٦
 .]وقب:[اللسان،التاج،٤/٣٢٩:عمدة احلفاظ ،٣٢/١٧٨:التفسري الكبري :انظر .٢
 . ١١٠٠:اللُّغةمقاييس  .٣
 ].وجب:[،اللسان،القاموس احمليط،املعجم الوسيط٦/٥٨٦:يط األعظماحملكم واحمل :انظر .٤
 ].وقب:[اللسان: ،وانظر٦/٥٨٦:احملكم واحمليط األعظم .٥
 ].وجب:[،اللسان،القاموس احمليط،املعجم الوسيط٦/٥٨٦:احملكم واحمليط األعظم :انظر .٦
 :،معجم مـا اسـتعجم  ٧/٢٧٣:ظم،احملكم واحمليط األع١/٢٦٥:،غريب احلديث البن قتيبة١/٢٢:البيت يف ديوانه .٧

 ].جلس:[،التاج١/٩٧:،أساس البالغة١/٢٢٤:، الفائق٣/٩٢٨
  

  
 



 ٣٦٤

هـل  قـال أ مث عرب به عن الدخول يف الشيء مطلقا، )١(،"يقاب إدخال الشيء يف الوقبةاإل:"الفَراءقال 
ليـل  ودخلت يف الرأس،ووقب ال غارت ت العني إذابوق:يقال )٢(،الدخول يف كل شيء:الوقوب:اللُّغة

 )٤(،"هذا حني حلـها :الشمس قد وقبت قال ملا رأى:"يف األثرومنه ماجاء )٣(،دخل على الناسأقبل و
،ووقب العـذاب  ووقب الظالم أقبل ودخل على الناس،هاغابت ودخلت يف مغيب:صالة املغرب،أي يعين
  ]الكامل: [ونظري ذلك في الشعرِِ قَول الشاعرِِدخل،:أي
  

ذَ وقَبالعاب عهِمفَ ليمهكَأن      مهقَتحلو ارومِ نمواأَُفَ السدص٥(ح(  
  

عليـه أكثـر    الَّـذي وخالصة القول أن املعروف من كالم العرب أن وقب مبعىن دخل،وهذا         
 عـن  على الناس،واألخري الظالم يف اآلية،أنه مبعىن دخل يف الظالم أو دخل" وقب"ب في املُراداملفسرين 

ينتشر أهل الشر واهلوام و ومن شر مظلم إذا دخل، وإمنا تعوذ منه ؛ألن فيه خترج السباع:أي) ٦(احلسن،
  )٧(."الليل أخفى للويل:"اليف األمثقدميا قالوا ،ومن اإلنس واجلن

  
  
  
  
  

__________________  
  

 ].وقب:[،اللسان٩/٢٦٥:تهذيب اللُّغة:انظر .١
 .٣٢/١٧٨:،التفسري الكبري]وقب:[، اللسان،التاج٥/٢١١:ديث واألثرالنهاية يف غريب احل:انظر .٢
 ].وقب:[اللسان :انظر .٣
، ٤/٣٣٥:األحاديـث اآلثـار   ختريج،٥/٢١١:النهاية يف غريب احلديث واألثر،٢/١٩٤:غريب احلديث البن سالم .٤

 - الكايف الشـاف :املصدر-ابن حجر العسقالين :احملدث عبداهللا بن عقبة :الراوي:الدرر السنية .٤/٨٢٦:الكشاف
 .مرسل :خالصة الدرجة329 :الصفحة أو الرقم

تفسـري البحـر    ،٥/٥٢٠:، فـتح القـدير  ٢٠/٢٥٦:،تفسـري القـرطيب  ٨/٦٩٠:الدر املنثور:البيت بال عزو يف .٥
 .٣٠/٢٨١:،روح املعاين٨/٥٣٢:احمليط

 ].وقب:[ان،التاج،اللس٨/٥٣٣:،تفسري البحر احمليط٥/٥٣٨:،احملرر الوجيز٣/٤٠٨:تفسري الصنعاين:انظر .٦
 :،جممع األمثـال ١/٦٥:مثال،فصل املقال شرح كتاب األ١/٨٨:،مجهرة األمثال١/٤١٩:األمثال يف احلديث النبوي .٧

  .٢٠/١٠٨:،روح املعاين١/٩٤:،البيان والتبيني١/٣٤٣:املستقصى يف أمثال العرب ،١/٢٥٥



 ٣٦٥

  و ك ز  

 وكزه  الَىعت هلقَو يف:                   ١٥/القصص   
   

و والكاف والزاء بناء الوا):"٢(قال ابن فارس)١.(الطعن أو الضرب جبمع الكف:وكزاألصل يف ال       
ومثلـه  ،وكَزه يكزه وكْزاً:،الفعل منه"هضربه جبمع كفه،ووكزه دفع:طعنه،ووكزه:وكزه:يقال ،صحيح

  )٣".(،يعين الوكز واللكزمها واحدامعنو":فَراءالقال .لكزه يلكزه لكزا:اللكز،يقال
  

قاعد ذات يوم إذ دخل جربيـل   بينا أنا":ن الوكز يف مجيع اجلسد،ومنه حديثيظهر يل أ الَّذيو        
) ٦(وخصه البعض بالضرب على القلب،)٥(لكن الغالب فيه الضرب على الصدر،)٤(،"بني كتفي فوكز

والغالب فيه الضرب علـى  )٧(ويكون يف مجيع اجلسد،عن أيب زيد،ضرب يكون باليد مفتوحة،الواللكز،
،والضرب باحلاد يشـبه الطعن،وكأنـه شـيء    لوكز هو الضرب بشيء مدببأن ا الَّذي يظهرو.اللحي

ومنه ) ٨(،"مركُوز وموكُوز مبعىن واحد رمح":العرب قوهلميغرس، كالرمح والعصا،وقد نقل عن بعض 
رِِ قَوعالش يلا لُفخنالبسيط:[ملُت[  

كُوزون ملَيجصِ الرميف أَخ كو٩(والش(  
الـوكز  ):"١٠(طعنه،قال اخلليـل :كأنه يقصد مغروس ألنه حاد،وهو ال شك نوع من الضرب،ووكزه

  ".وكَزه جبمع كَفه:الطعن يقال
____________  

،فـتح  ٣/٤٣٩:،تفسـري البغـوي   ١/٣٠:تفسري غريب ما يف الصـحيحني البخـاري ومسـلم   ،٨٨٢:املُفْردات .١
 .٤/١٦٣:القدير

 .  ١١٠٣:اللُّغةمقاييس  .٢
 .٣/٤٣٩:تفسري البغوي: انظر .٣
،قال ١/٢٥٠:،تاريخ اإلسالم٢/٧١٥:العظَمة لألصبهانِي،٢/١٧:،الفردوس مبأثور اخلطاب١/١٧١:الطبقات الكربى .٤

 .٥٤٤٤:ضعيف،السلسلة الضعيفة:عنه األلباين
، التفسري ٤/١٢٨:،تفسري السمعاين١٢/١٧٤:،فتح الباري٣/٤٣٩:، تفسري البغوي]لقز:[ يطالتاج،القاموس احمل:انظر .٥

 .٤/١٦٣:،فتح القدير٢٤/٢٠٠الكبري
 .٤/١٦٣:،فتح القدير٢٠/٥٤:روح املعاين:،وانظر٧/٩٨:البحر احمليط:انظر .٦
 .٤/١٦٣:، فتح القدير٣/٤٣٩:، تفسري البغوي]لقز:[ احمليطالقاموس : انظر .٧
 ].ركز:[،التاج١٠/١٧٦:غةتهذيب اللُّ .٨
يَء وجِن اللَّيـلِ  حتى يج[وصدره،]وكز:[،اللسان،التاج١٠/١٧٧:تهذيب اللُّغة: يف مل أجد للشاعر ترمجة،والشطر .٩

لُهوغم[. 
  ].وكز:[،اللسان١/١٧٦:تهذيب اللُّغة:،وانظر]وكز:[العني .١٠



 ٣٦٦

الضرب برؤوس األصابع جمتمعه ، وهو ما :مع الكفهو الضرب جب:ورمبا أراد العلماء بقوهلم عن الوكز
الوكز ):"٢(وكذلك من قول أيب حيان،"الوكز الدفع بأطراف األصابع"):١(استنتجته من قول أيب عبيدة

وكأن الوكز أشبه ما يكون بأسلوب العب رياضـة  ومل يقل مضمومة،،"الضرب باليد جمموعة أصابعها
  .على القلب بة خطرية وخاصة،وهي الشك ضرهالكاراتي

  
أو بـأطراف  )٣(،،ضربه جبمـع الكـف  اللُّغةبالوكز يف اآلية على حنو ما قاله أهل  في املُراد املُفَسرونَو

  :القبطي قوالن وفيما وكز به موسى )٤(.أصابعه
  

  )٥(.قاله جماهد،كفه:األول
  

  .والقوالن حمتمالن وال ميكنين الترجيح)٦(.قاله قتادة،عصاه:والثاين 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_________________  
  

 .٧/٢٤١:تفسري الثعليب،٣/٤٣٩:تفسري البغوي :انظر،و٢/٩٩:جماز القرآن .١
 .٢٠/٥٤:روح املعاين :،وانظر٧/٩٨:تفسري البحر احمليط .٢
 .٢٠/٥٤:روح املعاين،٢/٨١٤:،تفسري الواحدي٢/٦٠١:ي،تفسري السمرقند١/٥٠٩:تفسري اجلاللني:انظر .٣
 .٣/٢٣٠:تفسري النسفي:انظر .٤
 ،٣/٣٨٣:،تفسري ابن كـثري ٩/٢٩٥٥:،تفسري ابن أيب حامت٦/٣٩٨:الدر املنثور:،وانظر٢/٤٨٢:تفسري جماهد .٥

 .١/٢٤١:،البداية والنهاية٢٠/٥٤:،  روح املعاين٦/٢٠٨:،زاد املسري٥/١٦٦:للنحاس معاين القرآن
  .٢٠/٥٤:،  روح املعاين٦/٢٠٨:زاد املسري: انظر .٦

  
  



 ٣٦٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الفعل المضارع-ب



 ٣٦٨

  أ و د  

  يؤودهالَىعت هلقَو يف:                       ٢٥٥/البقرة   

   
 أوِد الشيء يـأْود أَودا،أي اعـوج،  : يقال)١(واالنثناء واالعوجاج،اَألود يف األصل االنعطاف         

عوجـه  أقام :أي)٢(،"بثقافه أوده وأقام:"قالت-هللا عنهمارضي ا-عائشة ألبيها تعوج،ويف وصف:وتأَود
أقـام اَألود وشـفى    :" بن اخلطـاب  ويف حديث نادبة عمر،بثقافه،تريد أنه سوى عوج املسلمني

  .تعطَّف وتعوج :أي،أقام العوج،وأُدت الشيَء عطفته،والنبت تأود  :أي)٣(،"العمد
  

  

 مثقل،: ،أي وأنا مؤود)٥(أثقلين،: آدين األمر يؤودين أودا:يقال)٤(ل،ثّقْالاَألود مبعىن : ذا األصله ومن
  ]املُتقَارِب: [يصف امرأةرضي اهللا عنه  بن ثابتقال حسان مثال مقول،

  

  )٦(إذا ما تنوُء به آدها                   وقامت ترائيك مغدودناً     
  

  ]الطَّوِِيل:[وقال آخرأثقلها، :أي
  

  )٧(املَغارِم المتاه احا يتآدلَو     ب ضيفَه     لْال ينبح الكَ اجِدمى لَإِ
  

  .ال يثقلُه، أراد يتآوده فَقَلبه :أي
  

____________  
 .١١٠:من أسرار اللُّغة يف القرآن والسنة ،٩٧:مقاييس اللُّغة:انظر .١
 ،١/٤٦٠:،التبصـرة  ١/٧٩:النهاية يف غريب احلديث واألثـر ،٢/١١٣:، الفائق٢/٤٨١:غريب احلديث البن قتيبة .٢

 .والثقاف ما تقوم به الرماح،١/٣٦٦:،املنتقى من منهاج االعتدال٢/٢٢٩:طبقات احلنابلة
 اللسـان،  ،]أود:[،اللسـان ١/٧٩:النهاية يف غريب احلديث واألثـر ،١/٦٥:،الفائق٢/٦:غريب احلديث البن قتيبة .٣

 ].عمد:[التاج
 .٥/٣٨٩:فتح القدير ،٣٠/٥٢:املعاين روح :انظر .٤
تفسـري   ،١/٢٤٠: يتفسري البغـو ،٢/١٠٩٠:مجهرة اللُّغة،١/٤٠٠:الزاهر البن األنباري،١٤/١٧٢:تهذيب اللُّغة:انظر .٥

 .١٨/١٢٦:عمدة القاري ،٤/١٦٤٨:صحيح البخاري،٣/٢٧٨:القرطيب
،احملكـم واحملـيط   ٨/٩٣:يب اللُّغـة تهـذ ،٤٦٤، ١/٤٠٠:الزاهـر البـن األنبـاري   ،١/٨٠:البيت يف ديوانـه  .٦

  .الكثري الطَّوِِيلواملغدودن الشعر  ،]غدن[،]أود:[،اللسان٥/٤٦٧:األعظم
 ].أود:[،اللسان،التاج١٤/١٦٠:تهذيب اللُّغة:البيت بال عزو يف .٧



 ٣٦٩

  
ه وال يشق عليه حفـظ   ،أي ال يثقلاللُّغةعلى حنو قول أهل "يؤوده"في قَوله تعالَىوأهل التفسري         

 واألرض السـموات  حفـظ  يكْرثُه وال يثقله ال):"٢(قال ابن كثري)١(.ما فيهما والسموات واألرضني 
  ."لديه يسري عليه سهل ذلك بل بينهما، ومن فيهما ومن

  
قال .ض،ومن فيهما،مع كمال عنايته ماواآلية يف سياق بيان قدرة اهللا يف حفظ السماوات واألر       

 يثقل ال واألرض للسموات حفظه مع فإنه قدرته كمال تضمن النفي وهذا" ):٣(رمحه اهللا يخ اإلسالمش
  : تعـاىل  كقوله وهذا،ضعف قوته يف من على يثقل كما عليه ذلك         

                     ]٣٥/فاطر."[  
  

  ب ت ك  

  يبتكن   ـالَىعت ـهلقَو ـيف:                    

                                                       ١١٩/النساء  
  

 :ومشددا كه خمففابتكه وبتقطعته،و:،أيتكت الشيء أبتكه بتكاب:يقال)٤(القطع،:البتك يف اللُّغةأصل    
قطـع  :اللُّغـة ،والبتك عند أهل راللتكثري والتكر التقطيع،:القاطع،والتبتيكالسيف الباتك،قطعه وقطّعه،و

  )٥(.خاص باألعضاء والشعر
  

_______________  
  

: ،الكشـاف ٣/١١:الطَّبـرِِي ،تفسـري  ١/٢٠١:،تفسري الثعاليب٧/١٢:،التفسري الكبري١/٢٤٠:تفسري البغوي:انظر .١
 .١/٤٥:،الفواكه الدواين١/٣٢٨

 .١/٣١١:تفسري ابن كثري .٢
 .١٧/١١٠:جمموع الفتاوى .٣
، ]بتـك :[،اللسـان خمتار الصحاح،١٠/٨٩:تهذيب اللُّغة،٦/٧٧٩:،احملكم واحمليط األعظم١١٤:اللُّغةمقاييس : انظر .٤

 .١/١٧٤:،التبيان يف تفسري غريب القرآن١/١٠٦:اللهفان،إغاثة ٥/٣٨٩:، تفسري القرطيب١١/٣٩:الكبري
 .١/١١٣:،التعاريف١٠/٨٩:تهذيب اللُّغة:انظر .٥

 



 ٣٧٠

  
  

،واخلليـل مـن   "لكن البتك يستعمل يف قطع األعضاء والشـعر ،البتك يقارب البت):"١(قال الراغب
القطعة :تكةمنه، والبِ ،وبتكت الشعر أي تناولت قطعةشعرهوأذنه  بتك:يقال،"البتك قطع األذن):"٢(قبله

  ]البسيط:[قال زهري بن أيب سلمى.،واجلمع بِتكقطعة :أي ،يف يده بتكة:املنجذبة،يقال
  

  )٣(طارت ويف كَفِّه من رِيشها بِتك       المِ لَها  غوت كَف الهحتى إذا ما 
  

ليعلم أا حبرية،ذلـك أن  )٥(أو شقها؛)٤(البحرية آذانقطع :بالبتك يف اآلية في املُراد املُفَسرونَو       
وحيرمون على أنفسهم االنتفـاع  ،كفار قريش كانوا يقطعون آذان الناقة كعالمة على أا مقدمة لآلهلة

 :واملعـىن )٦(،"كانوا يبتكون آذاـا لطواغيتـهم  :"،قال قتادةناألوثانسكاً يف عبادة  ذلك يفعلون ا،
  .،والكالم على لسان إبليس متوعدا بين آدمحرية والسائبةمحلهم على قطع آذان البأل
  
  
  
  
  

________________  
  

 .١٠٦:املُفْردات .١
 .٢٥٣:للثعاليب اللُّغةفقه :،وانظر]بتك:[،اللسان١٠/٨٩:تهذيب اللُّغة:، وانظر]بتك:[العني .٢
، مجهرة ١/٢٨:،أساس البالغة١/٢٤٤:،سر صناعة اإلعراب٢/١٧٨:،احملكم واحمليط األعظم١/٣٢:البيت يف ديوانه .٣

 .٣/٣٦٤:،تفسري البحر احمليط]بتك:[،العني،اللسان،التاج١/٢٥٥:اللُّغة
أَبِـي  ،تفسري ١/١٢٣:تفسري اجلاللني،٥/٢٨١:الطَّبرِِي،تفسري ٥/٣٨٩:،تفسري القرطيب١١/٣٩:التفسري الكبري:انظر .٤

،تفسري آيـات مـن القـرآن    ١/٣١١:لبيان،أضواء ا١/٥١٧:،فتح القدير١/٢٤٩:،تفسري النسفي١/٢٠٤:السعود
 .١/٩٠:الكرمي

 .٢/٢٠٥:،زاد املسري٢/٢٥٥:، تفسري البيضاوي١/١٢٧:،تذكرة األريب يف تفسري الغريب١/٨٠:تنوير املقباس:انظر .٥
،فـتح  ١٨/١٨١:،عمـدة القـاري  ١/١٧٣:،تفسـري الصـنعاين  ٨/٢٥٧:،فتح البـاري ٢/٦٨٨:الدر املنثور:انظر .٦

 .١/٥١٨:القدير
  
  
  



 ٣٧١

  ح ث ب  
  يبحث ـالَىعت هلقَو يف:                        

                                                           ٣١/املائدة   
   

 ،وأصله من حبث األرض ملعرفة ما بداخلها،حثاًحبثْت أحبثُ ب:يقال)١(األصل يف البحث إثارة الشيء،    
 :البحـث "):٣(،والثعاليب"طلبك شيئا يف التراب:البحث):"٢(قال اخلليل.فيها عن شيء يطلبه أو للبحث

،ومنه البحوث مـن  "الشيء يف الترابطلبك :البحث):"٤(،وابن سيده"طلب الشيء حتت التراب وغريه
 يبحث الشخص عمـا يطلبـه   الَّذيض بأيديها،والبحاثة التراب إذا سارت حبثت األر الَّتياإلبل وهي 

وأصله يف الثور تدفن له الشفرة يف التراب فيستثريها فيذبح )٦(،"كالباحث عن الشفرة:"ويف املثل)٥(فيه،
مسوه  ،ورمبا"حث إال باليد وهو بالرجل فحصوال يكون الب):"٧(ا،ويضرب ملن يكون حتفه بيده،قالوا

  ]املنسرح[ :قَول الشاعرِِولألمر احلسي واملعنوي،كواألرجل،ثا باأليدي حب
  

  )٨(حبثَ املُضالَّت لما يبغينا               يبحثْن باَألرجلِ واأليدينا  
  

هو التنقيب على الشيء واالجتهاد ):"١٠(غريهوعن )٩(الكشف والطلب،عن الراغب،:اللُّغةوالبحث يف 
  .حبث املسألة،أي اجتهد يف معرفتها،ومنه "هوخفييف معرفة باطنه 

  
__________  

 .١١٧:اللُّغةمقاييس :انظر .١
 ].حبث:[،اللسان،التاج٤/٢٧٩:تهذيب اللُّغة:،وانظر)باب احلاء والثاء والباء معهما] (حبث:[العني .٢
 .٢١٠:اللُّغةفقه  .٣
 .٣/٢٩٩:احملكم واحمليط األعظم .٤
 .٤/٢٧٩:تهذيب اللُّغة ،١/٩٩:نهاية يف غريب احلديث واألثرال ،١/١٦١:دة احلفاظعم :انظر .٥
 ].حبث:[،اللسان،التاج١/٣٦٢:،فصل املقال شرح كتاب األمثال١/٣٦٣:مجهرة األمثال .٦
 .١١٧:اللُّغةمقاييس  .٧
 ].يدي:[،اللسان،التاج١٤/١٦٨:تهذيب اللُّغة:البيت بال عزو يف .٨
 .١/١١٥:التعاريف:،وانظر١٠٨:املُفْردات .٩

 .١/١٦٠:دة احلفاظعم .١٠

  



 ٣٧٢

  
تشبيها مبـن يبحـث التـراب السـتخراج      ، ويبحث يف األمورحبث عن الشيء حبثاً استقصى طلبهو

  ]الكامل:[  حسان بن ثابت في الشعرِِ قَولُ ،ومنهالشيء
  

  )١(فَلَرب حافرِ حفرةٍ  هو يصرع         ودعِ السؤالَ عن األمورِ وحبثها  
  
  أبت :"مسيت سورة براءة بسورة البحوث؛ألا كشفت أسرار املنافقني، ويف حديث املقداد منهو

   )٢(".علينا سورة البحوث
  

ألنه مل يكن غريهـا،مث أصـبح   بداية اخللق مل يكن إال يف األرض؛يظهر يل أن البحث يف  الَّذيو      
 البحث هو طلب الشـيء ممـا  ن أ:"يشمل كل طلب الستخراج  شيء،ويف الفرق بني البحث والطلب

وقيل فالن يبحث عـن  ،فالطلب يكون لذلك ولغريه ،فأصله أن يبحث التراب عن شيء يطلبه ،خيالطه
  .ألنه إثارة هلا)٤(؛وحبث يف األرض حفر)٣(،"األمور تشبيها مبن يبحث التراب الستخراج الشيء

  
طلب الشـيء  :احلفر،أو مبعىن أدق:اللُّغةو قول أهل على حن املُفَسرونَقال آلية بالبحث يف ا في املُرادو    

رجليه؛ليعلم قابيل كيف يدفن بمبنقاره ورمبا )٥(فبعث اهللا غرابا حيفر يف األرض حفرة:،واملعىنيف التراب
ــا رآه    :أخاه،فلم                           

  ].٣١/املائدة[
  

_______________  
  

 .١/١٧٤:البيت يف ديوانه .١
،سـري أعـالم   ١/٩٩:النهايـة يف غريـب احلـديث واألثـر    ،٢/٤٠٧:،الفائق٢/٣٥٨:غريب احلديث للخطايب .٢

،قـال عنـه   ١/٢٢٤:،اآلحاد واملثاين٣/٣٩٢:،املستدرك على الصحيحني٣/١٦٣:،الطبقات الكربى١/٣٨٨:النبالء
 ).٣/٣٩٢(حديث صحيح اإلسناد،ومل خيرجاه:ستدرك على الصحيحنيالنيسابوري يف امل

 .٣٢٣:اللغوية قوالفر .٣
 .١/٢٤٥:،كتاب الكليات]حبث:[،املصباح املنري١/١٣:معجم األفعال:انظر .٤
،تفسـري  ١١/١٦٥:،التفسـري الكـبري  ٦/١٩٩:الطَّبرِِي،تفسري ٣/٢٨:أَبِي السعود،تفسري ٣/٦٢:الدر املنثور:انظر .٥

  .٣/٤٨٠:،تفسري البحر احمليط٢/٣١٨:،تفسري البيضاوي٢/٣٠:البغوي



 ٣٧٣

  
  ب ط أ  
 ليبطئنالَىعت هلقَو يف:                   ٧٢/النساء  

  

الباء والطاء واهلمزة أصـل واحـد،وهو   ):"١(نقيض اإلسراع،وهو التأخر، قال ابن فارس:البطُْء        
واجلميـع  ما أخرك،الواحد بطيء،:أي،أبطأ يبطئ إبطاًء وبطءأً،تأخر،وما أبطأ بك:،يقال"األمرالبطْء يف 

  ]البسيط:[بِطاء،ومنه في الشعرِِ قَولُ زهري بن أيب سلمى
  

  )٢(يعطي بذلك ممنوناً وال نزِقَا     فَضلَ اجلياد على اخلَيلِ البِطاِء فال 
  

 :إذا ختصص بالبطء،وتباطأ:الوا،بطؤبطؤ،وتباطأ،واستبطأ،وأبطأ،فق:ني كل منوقد فرق العلماء ب        
إذا محل غريه على : إذا صار ذا بطء،وبطّأ يبطئ:إذا طلب البطْء،وأبطأ:إذا حترى وتكلف البطء،واستبطأ

 عليـه،  إذا ثبطه عن أمر عزم:بطَّأ فالن فالنا:وتكون يف األخرية مبعىن ثبط،يقال)٣(البطء، أو بالغ فيه،
 عن الـنيب   ديثاحل تأخر،ويف :بطُأَ األمر وأبطأ به:قوهلم األولواإلبطاء يكون يف األمر،والسري،مثال 

مل  يف العمـل الصـاحل   السيئ أو فرطمن أخره عمله :أي)٤(،"نسبهلَم يسرِع بِه من بطَّأَ بِه عملُه ":قال
  ]الطَّوِِيل:[ين قَول الشاعرِِومثال الثا) ٥(،ينفعه يف اآلخرة شرف نسبه

    

ىب بثَّ ومبثوثةس الدبمةطر            رددت بِطَ ىلَعائاه نم سره٦(ااع(  
  
 ____________  

 .١٣٩:اللُّغةمقاييس  .١
فسـري  ،ت٨/٤٦٠:الـدر املنثـور  ،]نزق:[،التاج]بطأ:[،اللسان٩/٢٠٨:،احملكم واحمليط األعظم١/٩:البيت يف ديوانه .٢

،أضـواء  ٤/٥٠٦:،فـتح القـدير  ١/٢٧٥:،اإلتقان يف علوم القرآن٧/٤٦٤:،تفسري البحر احمليط١٥/٣٤١:القرطيب
 .٧/١٢:البيان

 .١/١٩٩:،عمدة احلفاظ١٣٢، ١٣١:املُفْردات:انظر .٣
باب فضـل  (،٨٢//١:،سنن ابن ماجه)باب فضل االجتماع على تالوة القرآن وعلى الذكر(٤/٢٠٧:صحيح مسلم .٤

،مسند امحد بن ١٩٥/ ٥:،سنن الترمذي١/٢٨٤:،صحيح ابن حبان)باب أول العلم(٣/٣١٧:أيب داؤود ،سنن)العلم
، ١/٢٥٧:، تاريخ أربل١/٦٧٠:،احملرر يف احلديث١/٢٠:،األربعون الصغرى١/٢٤٦:،مسند الشهاب٢/٢٥٢:حنبل

 .١/٣٣٦:،جامع العلوم واحلكم١/٢٩٢:الزهد الكبري
 .٢/٣٥٣:الفواكه الدواين  :انظر .٥
 .١/٦٧:،ديوان احلماسة١/٢٨٩:،املستقصي يف أمثال العرب١٣٩:اللُّغةمقاييس :بال عزو يف البيت .٦



 ٣٧٤

  
              اداملُر ينَ فورةهنا على حنو ما قاله أهل  واملُفَس١(،ويتخلـف  أي ليتأخرن عن اجلهاد،اللُّغ( 
واخلطاب وثبطه، غريه أبطَّ،أو أنه  نفسهأن يكون املراد أنه يتباطأ هو يف ةاملفرد تملحتو)٢(،أوليثبطن غريه

ـ املنافقني أمثال عبد اهللا ابن أيب بن سلول،"كممن"ـهنا للمؤمنني واملراد ب  ـوعرب عنهم ب     
م من املؤمننيألر الفعل منهاتكرل شديدالتو)٣(،م يزعمون أ.  
  
  

 نبتهلالَىعت هلقَو يف:                           

                       ٦١/آل عمران                

 ب هـ ل   
  

 ،تباهلوا وابتهلوا:يقال)٥(،والتباهل التالعن،نةواملباهلة املالع)٤(الدعاء، اللعن يف:البُهلة يف األصل        
فريق علـى   الطرفان املختلفان فيدعو كل أن جيتمعهي واملباهلة ،العنته:أي،باهلت فالناو،تالعنوا :أي

  )٦.(يهعللعنة اهللا  :أي،لة اهللا على الظامل :فيقول صاحبه،نفسه وعلى 
  
  
  
  

______________  
  

،تفسـري  ١/٤٤٧:،تفسـري السـمعاين  ١/١١٣:،تفسري اجلاللـني ١/٤٥١:فسري البغوي،ت٢/٥٩٢:الدر املنثور:انظر .١
 .١/٢٤١:،تفسري مقاتل بن سليمان١/٢٧٤:،تفسري الواحدي٣/٩٩٩:، تفسري ابن أيب حامت١/٣٤٢:السمرقندي

 .١/٥٢٥:،تفسري ابن كثري١٠/١٤٣:،التفسري الكبري١/١٤٨:التسهيل لعلوم التنزيل:انظر .٢
 .١/١٤٨:تنزيلالتسهيل لعلوم ال :انظر .٣
،  القـاموس احملـيط   ،اللسـان، ١/٣٨٠:اللُّغة،مجهرة ١/٩٣:،املغرب يف ترتيب املعرب٣٨٥، ١/١٤٠:الفائق:انظر .٤

،كشـف  ١/٧٨:،إكمال اإلعـالم بتثليـث الكـالم   ١/٢٤٧:،حترير ألفاظ التنبيه١/٣٩٥:الكشاف ،]ل:[التاج،
ياقوتة  ،١/٣٢٧:،تفسري السمعاين٣/١٨٨:عاين،روح امل١/١٤٨:،طلبة الطلبة٢/١٨: ،فتح الوهاب ٣/١٤٤:األسرار
 .٤٢:،شرح غريب القرآن الكرمي١/١٥٧:،تفسري النسفي١/١٠٩:التسهيل لعلوم التنزيل،١/١٨٩:الصراط

 ،٤/٣١٤:شرح فتح القـدير ،٣/٤١٦:حاشية ابن عابدين،٤/١٤٥:البحر الرائق،٤/٥٨٢:مطالب أويل النهى:انظر .٥
 .١/١٦٧:النهاية يف غريب احلديث واألثر،١/٦١:النسوة ا ثبت من اهللا ورسوله يفحسن األسوة مب

 .انظر املصادر السابقة .٦



 ٣٧٥

  
أَبِي بكْرٍ  ثيدويف ح،لٍجر ماس قير،وبهنعلَ الَّذي:أي)١(،"قيرب هلَهب الَّذي:"الَقَ اِءعبضويف حديث ابن ال

ـ نعلَ :أي)٢(،"اِهللا ةُلَهب هيلَعفَ اِهللا ابتم كَهِطعي ملَفَ اًئَيش سِاالن رِومأُ نم يلو نمو":  الصديقِ تومنه، 
لَةهالُ:البهتواِإل:االب عرضوهو التالصِخ واالجـ ت وإن مل يكـن  )٣(اد يف الدعاء،واالسترسـال فيـه،  ه
 ،أفنـاهم  :أي،ابتهل الدهر فـيهم  :يقالود فيه واسترسل،وال يقال ابتهل يف الدعاء إال إذا اجته،باللعن

  ]الرمل:[لبيد بن ربيعة العامريقول  في الشعرِ بِهذَا املَعنى ومنه)٤(واجتهد فأهلكهم،
  

ومٍ سيف قُر  همقَو نةٍ  ماد         إلَي رهالد ظَرفَهِن لْمهت٥(اب(  
  
فيـه   دهتجيتطَور هذَا املعنى فَأَصبح يستعملُ يف كُلِّ دعاٍء مث اء،يف الدع يف اللُّغة التالعن البتهالفأصل ا  
  .،وهذا من التطور الداليل لالبتهال يسمى بتوسيع املعىن أو تعميم الداللة)لَعناً أَو غَير لَعنٍ(
  
  
  
  
  
  
  
  

____________  
  

 .١/١٦٧:النهاية يف غريب احلديث واألثر .١
النهايـة يف غريـب احلـديث    ،١/٣٨٥:،الفائق١/٢٥٠:،االسة وجواهر العلم١/٥٧٠:البن قتيبةغريب احلديث  .٢

 .١/١٦٧:واألثر
 ].ل:[،اللسان١٤٩:املُفْردات:انظر .٣
 .١٤٩:املُفْردات:انظر .٤
، ١/١٢٢:الزاهر البن األنبـاري ،١/٥٦:،أساس البالغة٤/٢٣١:،غريب احلديث البن سالم١/٨٧:البيت يف ديوانه .٥

 .١/٣٤٧:،فتح القدير٤/١٠٤:تفسري القرطيب. ٢/٤٩٤:،تفسري البحر احمليط١/٤١٥:لقرآن للنحاسمعاين ا
  



 ٣٧٦

  
  :يف اآلية على عدة أقوال" نبتهل"واملُفَسرونَ في املُراد ب

  

  )١.(نتضرع،عن ابن عباس:األول
  )٢.(نلتعن،عن أيب عبيدة:والثاين

  )٣.(جنتهد ونبالغ يف الدعاء،عن الكليب:والثالث
  )٤.(خنلص،عن مقاتل:الرابعو
  

         داحكُلُّ و عرضتي نيلاهبرين،وذلك أَنَّ املُتفَسللم ةعبالِ اَألراَألقْو هذه نيب عاجلَم نكمم، ويهنم 
تي مر،فَهلَى اآلخنِ عغُ بِاللَّعالبيو هِدتجياِء وعيف الد صلخيـونَ  وصلخياِء وعون يف الدهِدتجون ويعرض

 هين(فبِيلَى الكَاذاِهللا ع ةنلِ لَععبِج.(  
  

هذا ومع أن املفردتني تتقاربان دلَالياً حيثُ يشترِكَان يف الطَّلَبِ والسؤالِ إِلَّا أَنَّ القُرآن الكَـرِمي           
ندعو(على )نبتهل(آثَر(     ـنمِ مبِ أَو الظَّـاللَـى الكَـاذاِء ععمِ بِالداعِ القَومتبِاج اصالَ خهتأَنَّ االب؛ل

  .السؤال فقط:الفَرِيقَين،والدعاُء
      

 حياجونـه يف عيسـى    واآلية نزلت يف شأن نصارى جنران الَّذين قدموا على الـنيب             
يا معشر النصـارى ال تبـاهلوا    همقال أسقفىل املباهلة،فأبوا أن يستجيبوا هلا،وفدعاهم القرآن الكرمي إ

على  فصاحلهم النيب .رأينا أال نباهلك:فقالوا يا أبا القاسم،ال يبقى على وجه األرض نصراينففتهلكوا 
سـخوا  والَّذي نفسي بيده إن اهلالك قد تدىل على أهل جنران ولو العنوا مل:فقال ،ألفي حلة كل سنة

  )٥".( لمالعنة لعلمهم بنبوته شاهد عظيم على صحة نبوتهل همترك،ويف وخنازير قردة
______________  

 .٣/٨٤:، تفسري الثعليب٢/٥١٣:،تفسري البحر احمليط١/٣١٠:تفسري البغوي:انظر .١
، تفسـري  ٣/٨٤:،تفسـري الـثعليب  ١/٣١٠:، تفسـري البغـوي  ٦/١٦٥:تهذيب اللُّغـة :،وانظر١/٩٦:جماز القرآن .٢

 .١/٣٤٧:، فتح القدير١/٣١٠:البغوي
 .١/٣١٠:تفسري البغوي:انظر .٣
، تفسـري  ٢/٥٠٣:،تفسـري البحـر احملـيط   ١/٢٤٥:تفسري السـمرقندي :،وانظر١/١٧٤:تفسري مقاتل بن سليمان .٤

 . ٣/٨٤:الثعليب
ـ ١/٣١٠:،تفسـري البغـوي  ٢/٤٦:أَبِـي السـعود  ،تفسـري  ١/٣٩٦:،الكشاف٨/٧١:التفسري الكبري:انظر .٥ رر ،احمل

  .٢/٢٠٥:،املصباح املضيء٣/٨٥:ثعليب،تفسري ال٢/٤٧:تفسري البيضاوي،١/١٥٨:تفسري النسفي،١/٤٤٧:الوجيز



 ٣٧٧

 ب ي د   
 تبيد    ـالَىعت ـهلقَو ـيف:                         

                                                                              ٣٥/الكهف  
   

ومنـه يف  ،أهلكه:وأباده اهللا هلك،ء بيدا وبيودا إذا باد الشي:يقال)١(اإلهالك،: األصل يف اإلبادة        
فإذا :"آلخرثر اويف األال لك،:أي)٢(،"حنن اخلالدات فال نبيد:"حديث حور العني،يقلناستعمال املفردة 

ا نزلـوا  فإذ البيت يغزون قوما إن:"احلديث اآلخر منه أيضاأي هلكوا،و)٣(،"هم بديار قفر قد باد أهلها
  .أهلكيهم:أي )٤(،"ا بيداء أبيديهمفيقول يبالبيداء بعث اهللا جربيل

  

ألا تبيد مـن   ،مسيت بذلكواجلمع بِيد)٥(وهي املفازة الَّتي ال شيء فيها،ومن هذا األصل البيداء،      
ألا تسكن )٦(؛احلمارة الوحشية:والبيدانةا، مث عرب عن كل هالك بائد وإن مل يكن يف البيداء، يدخل
  ]الطَّوِِيل:[قال امرؤ القيس.البيداء

  د

  )٧(ويوماً على بيدانةٍ  أُم تولَبِ           فيوماً على صلْت اجلَبِنيِ مسحجٍ 
  

وبعضـهم،  ) ٨(أي لـك، :اللُّغةعلى حنو ما قاله أهل  التفسري في املُراد باملفردة يف اآليةأهل و        
  )٩.(تفىن

__________  
 .١٦٥:اللُّغةمقاييس  .١
أمايل  ،٣/١٥٧١ :،مشكاة املصابيح١/٢٣٢:،مسند أيب يعلى١/١٥٦:بن حنبل ،مسند٤/٦٩٦:سنن الترمذي:انظر .٢

 تنزيـه الشـريعة   ،٢/٣٧٨ :،الـآليل املصـنوعة  ٢/٩٣٢:،العلل املتناهية٤/١٨٧:،طبقات احملدثني١/١٥١:احملاملي
 .اجلامع ضعيف يف١٨٩٨:رقم حديث انظر)ضعيف(:،قال عنه األلباين١/٥٢:الزهد البن السري،٢/٣٨٣:

 .٤/٣١٧:،تفسري ابن كثري٩/٧١:،املطالب العالية٦/١٧٤:،األحاديث املختارة٦/٣٦٥:مسند أيب يعلى .٣
 ،اللسـان، ١٤/١٤٥:تهـذيب اللُّغـة  ،٩/٤٠٨:،احملكم واحمليط األعظـم ١/١٧١:يث واألثرالنهاية يف غريب احلد .٤

 .مل أجد له خترجيا].بيد:[التاج
 .٧/٢٨٦:،خزانة األدب٥/٤٥٧:ملفاتيحمرقاة ا:،وانظر١/١٧١:النهاية يف غريب احلديث واألثر .٥
 ].بيد:[التاج:انظر .٦
 .]بيد:[،الصحاح،التاجن،اللسا١/١٤:البيت يف ديوانه .٧
 ،٢/٢٨٩:، تفسري مقاتل بـن سـليمان  ٢/٦٦١:تفسري الواحدي،٥/٣٩٠:الدر املنثور،١/٢٤٧:تنوير املقباس :انظر .٨

  .٣/١٤:، تفسري النسفي٣/١٦٢:،تفسري البغوي٢٧٥/ ١٥: روح املعاين
 .٣/٢٨٦:،فتح القدير١٥/٢٤٦:الطَّبرِِي،تفسري ٢/٣٤٧:،تفسري السمرقندي٣/٤٩٧:تفسري البيضاوي:انظر .٩



 ٣٧٨

 ي هـ  ت  

 يتيهون الَىعت هلقَو يف:                           
                                                           ٢٦/املائدة                

  

حائر،وتيهه :احتار،فهو تائه،أي:بيعا،أي تاه يتيه تيها كباع يبيع:يقال)١(رية،احل:أصل الَّتيه يف اللُّغة        
  ]الوافر:[النابغة الذبياين إذا حيره، ومن استعمال املفردة في الشعرِ بِهذَا املَعنى قول:وتوهه

  

  )٢(يف الضاللِفليس كَمن يتيه                ومن يغرِف من النعمان سجالً 
  

الصحراء يتيه فيها اإلنسـان؛  :أي يف مواضع احلرية،وأرض تيه يعين مظلمة،والَّتيهاء:ووقع يف الَّتيه والتوه
  ]الطَّوِِيل:[لشاعراقال .مسيت بذلك ألا حتري سالكيها فيتوه

  

  )٣(ضهاقطا احلزن قد كانت فراخاً بيو            بتيهاَء قَفْرٍ واملطي كأا  
  

  .األرض الَّتي حتري من فيها:واألرض املَتيهة واملُتيهة 
  

 أنوقـد روي  )٤(،يسريون فيها متحريينأي :واملُفَسرونَ في املُراد هنا على حنو ما قاله أهل اللُّغة       
 قـال )٥.(كانوا فيه كانوا يسريون الليل كله فإذا أصبحوا وجدوا أنفسهم يف املوضع الَّذي بين إسرائيل

 )٦(،"تـيههم  يف أصبحوا حيث أمسوا،وميسون حيث سنة،يصبحون أربعني إسرائيل بنو تاهت":جماهد
إنا ههنا قاعدون عوقبوا مبا يشبه القعود :وحكمة ابتالئهم بالَّتيه أم ملا قالوا):"٧(وقال العالمة األلوسي

  ."وكان أربعني سنة ألا غاية زمن يرعوي فيه اجلاهل 
____________  

،فـتح  ٦/١٢٩:،تفسـري القـرطيب  ٣/٤٥٩:،تفسري البحر احملـيط ١/٢٧٢:عمدة احلفاظ.١٧٦:اللُّغةمقاييس  :انظر .١
 .١/٢٧١:،الفرق٦/١٠٩:، روح املعاين٢/٢٨:،فتح القدير١٢/٣٣٥:الباري

 .١/٧٢:البيت يف ديوانه .٢
: أسرار العربية:،وغري منسوب يف٥/٥٧٥:،احليوان]عرض:[،اللسان،التاج٩/٢٠٩:دبخزانة األ:البيت البن أمحر يف .٣

 .٢٣/٨٩:،روح املعاين٧/٣٣٦:،تفسري البحر احمليط١/٢٩٦:،تفسري القرطيب١/٣٥١:،املفصل١/١٣٤
،روح ١/٦٥٦:،الكشـاف ١/١٧٣:،التسهيل لعلوم التنزيـل ٢/٣١٤:،تفسري البيضاوي١/٢٧٨:تفسري النسفي:انظر .٤

 .٦/١٠٩:املعاين
 .٦/١٠٩:عاين، روح امل٢/٢١:تفسري ابن زمنني:انظر .٥
،تفسـري البحـر   ٢/١٧٧:،احملـرر الـوجيز  ٣/٥٢:الدر املنثـور ،،٢/٣٣٠:زاد املسري٦/١٨٥:الطَّبرِِيتفسري :انظر .٦

 .٣/٤٧٣:احمليط
 .٦/١٠٩:روح املعاين .٧

  



 ٣٧٩

  ج ر ر  
  جيرهالَىعت هلقَو يف:                  

                                                                             ١٥٠/األعراف          
  

جررت الشيء أجره جرا إذا جذبته جـذبا شـديدا،   :يقال)١(أصل اجلر يف اللُّغة اجلذب بعنف،        
  ]البسيط:[ومنه في الشعرِ بِهذَا املَعنى  قول احلطيئة

  

  ثبى شقَاها لَدنِ املالِ أبآم نلْبيبِ          مأسٍ أو بِتاةِ  بِرالكُم ر٢(ج(  
  

: بن يعمـر اإليـادي   يكون يف األمر احلسي واملعنوي،ومن األخري قول لقيط)٣(واجلر أيضا السحب،
  ]البسيط[

جرت ملا بيننا حلَب الشوس فال  م      يأساً مبيناً نى منها وال طَرم٤(اع(  
  

أن اجلر يكون بعنف،ويف السحب ليس شـرطا،مث أن  : ويبدوا يل أن هناك فرقا بني اجلر والسحب،منها
قال ،على الوجهحني يسحب إلنسان لوالسحب يكون بعد بسط الشيء،ومنه مسي السحاب النبساطه،

   :تعاىل                   ] يشـترط  وال ،]٤٨/القمـر
والسـحب  يكون اجلر لألمر الرفيع، اخليول جتر العربة ال تسحبها،وغالبا ما:البسط يف اجلر،لذلك يقال

  .لألمر الوضيع
  

 دا،جذب رأسه جذبا شـدي :أي،واملُفَسرونَ في املُراد  باجلر يف اآلية على حنو ما قاله أهل اللُّغة         
عليه الصالة والسالم خشنا متصلبا موسى وكان عن عبادة العجل، هممنعقصر يف قد أنه  منه تومها 

  :على قولني ،واختلف العلماء يف صفة جر رأس هارون فلم يتمالك حني رآهم يعبدون العجل
يصـعب  أنه جذب ذؤابتيـه،واألمران حمـتمالن و  :،والثاينبيمينه وحليته بيساره أنه جذب شعره:األول

  )٥.(الترجيح
_____________  

،عمـدة  ]جـرر :[اللسـان،التاج،القاموس احملـيط  ،١٩٦:مقـاييس اللُّغـة   ،٧/١٩٦:احملكم واحمليط األعظم:انظر .١
 .٤/٣٨٣:،تفسري البحر احمليط١/٣١٧:احلفاظ

 .١/٢٢:البيت يف ديوانه .٢
 .٢/٥٩١:،حاشية العدوي٤/٣٤٦:،شرح الزرقاين١/٢٣٧:،التعاريف١/٣١٨:عمدة احلفاظ: انظر .٣
  .١٩٦:اللُّغة، مقاييس ١/٣:البيت يف ديوانه .٤
 .٤/٣٩٣:تفسري البحر احمليط :اظر .٥



 ٣٨٠

  ج ر ع  
  يتجرعهالَىعت هلقَو يف:                    ١٧/إبراهيم    

   

 :يقال)١(بقلة الشيء املشروب، من املشروب،وعرب عنها ابن فارس ملء الفم:اجلُرعة يف األصل         
مـن  رعـة  اجلُ :تكلف جرعه يكون يف املكاره،قال أهل اللُّغة:ابتلعه،وجتَّرع:جرِع الشارب املاء يجرعه

، جيترع أي يبتلع من املاء مرة الَّذياملقدار  هي):"٣(وعند الزخمشري) ٢(،حسوة منه ملء الفم:املشروب
ويف حـديث  جـرع، :واجلمع ،الفتح املرة الواحدة منهرعة باجلَ،و"هي من الشرب كاللقمة من األكلو

  )٤.("ما به حاجة إىل هذه اجلرعة":املقداد 
  

كذلك منـه  )٥(أي قليالت اللنب،كأنه ليس يف ضروعها إال جرع،:نوق جماريع:ومن هذا األصل،قوهلم
  ]الوافر: [النابغة الذبياين قال.عواجلمع جر)٦(اجلَرعة واجلرعاء،ولألرض الرملية املستوية ال تنبت شيئا،

  ا أنيس رعاَء ليسلدى ج                       ا الدليلُ مبطمئن ٧(و ليس(  
  

  ]الطَّوِِيل:[الرمةوقال ذو 
   

  )٨(جبمهورِ حزوى أو جبرعاِء مالك             أما استحلبت عينيك إالَّ حملَّةٌ   
  
  

_____________  
 .٢١٠:اللُّغةمقاييس  .١
 ].جرع:[،اللسان،التاج،املعجم الوسيط٥/١٠٩:تهذيب اللُّغة:انظر .٢
  .١/٢٧٤:املستقصى يف أمثال العرب .٣
د أمح،مسند ٥/٢٠٣:،مسند أيب عوانة٣:٣٥٣:،اجلمع بني الصحيحني)باب إكرام الضيف(٣/١٦٢٥:صحيح مسلم .٤

 ١٤/١٤:ح النووي على صحيح مسلم،شر١/٣٣٠:،مسند ابن أيب شيبه٦/٤١:مسند البزار،٦/٣:بن حنبل
 ].جرع:[،التاج٢/٧٠:جممع األمثال :انظر .٥
 ].جرع:[اللسان،خمتار الصحاح:انظر .٦
 .١/٩٧:البيت يف ديوانه .٧
،أساس )باب اجليم والراء وما يليها(٢/١٢٧:،معجم البلدان٢/٥٧٢:،غريب احلديث للحريب١/٢١٨:البيت يف ديوانه .٨

 .١/١٣٨:البالغة



 ٣٨١

،ويكـون يف   بعـد أخـرى   جرعةمرة واحدة بل ال التجرع تناول املشروب  ومما سبق يتضح أن      
تـه  يلشدة كراهالشراب املر أو احلار أو املننت،يلجأ إليه اإلنسان ملرض أو عطش أو حنوه، يكاد ال يبتلعه 

  .له
  

،وقد روي عن اللُّغةل وإن اختلفت عبارام حنو ما قاله أهاملُفَسرونَ في املُراد بالتجرع يف اآلية و        
وجهه ووقعت فروة رأسـه   ىيقرب إليه فيتكرهه فإذا أدين منه شو":من حديث أيب أمامة قوله النيب 

   :يقـول اهللا تعـاىل  )١(،"قطع أمعاءه حىت خيرج من دبره هفإذا شرب             

        ]ويقـول اهللا تعـاىل  ]١٥/حممد:                         

                    ]٢٩/الكهف.[  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

________________  
  

،مسـند أمحـد بـن    ٨/٩٠:،املعجـم الكـبري  ٦/٣٧١:،سنن النسائي الكربى٢/٣٨٢:املستدرك على الصحيحني .١
 ، ضـعيف  :،قـال األلبـاين  ١٥/٢٤١:الطَّبرِِي،تفسري ٢/٥٢٧:،تفسري ابن كثري٥/١٥:الدر املنثور،٥/٢٦٥:حنبل

 .٢٥٨٣حديث رقم :صحيح وضعيف سنن الترمذي،)  ٥٦٨٠(  املشكاة
  



 ٣٨٢

  ج س س  

  جتسسواالَىعت هلقَو يف:                       

                                                                              ١٢/احلجرات  
  

اجليم والسني أصل واحد،وهو تعرف الشيء ):"٢(قال ابن فارس)١.(األصل يف اجلس،اللمس باليد       
علـى  صله مس العرق وتعرف نبضه؛ليحكم به أمسه وملسه،و:أي،جسه جيسه جسا:،يقال"مبس لطيف

ألن الناظر يكتفـي  )٤(،"أفواهها جماسها:"ويف املثل عن اإلبل،اسة ممسة ما متسو)٣(الصحة والسقم،
برؤية أفواهها يف معرفة سنومن ) ٥(ا من أن جيسها،يضرب يف شواهد األشياء الظاهرة ملعرفة بواطنها،ه

اشـتق  ومن هـذا   )٧(،بحث عنهاطلب األخبار وال:وقيل)٦(،التتبع:هذا األصل التجسس،وهو يف اللُّغة
  ]الرجز:[يذكر النساء قال رؤبة.ألنه يتتبع األخبار ويفحص عن بواطن األمور،اجلاسوس

  

  )٨(اجلاسوسا الالعنةَ وتحصب                        الناموسا اخلَناعةَ تمكن ال
  

عدمها،ويكون بالسمع  كالتسـمع  يكون اجلس باللمس كجس الطبيب العرق ليحكم على الصحة من 
ومنه في الشـعرِ  )٩(جس الشخص بعينه،إذا أحد النظر إليه يتتبعه،: على القوم،ويكون بالبصر،كقوهلم

  ]البسط:[قَول الشاعرِِبِهذَا املَعنى 
  

 نِهِميبأَع وهسوا مث جبصوصمسِ ق            فاعنُ الشوقَر هفَوت١٠(د زاالَمث اخ(  
____________  

 .١٤٦/ ١:،املغرب يف ترتيب املعرب١٠/٢٤١:تهذيب اللُّغة،]جسس:[،اللسانخمتار الصحاح العني،الصحاح،:انظر .١
 .١٩٨:اللُّغةمقاييس  .٢
 .١٣/٤٤:روح املعاين ،١/٢٤٣:التعاريف ،١٩٦:املُفْردات:انظر .٣
 ،اللسـان،التاج،القاموس احملـيط،  ١/٩٤:،أساس البالغـة ٦/٢٣٨:تهذيب اللُّغة،٢/٧١، ٧٧، ١/٩:مجهرة األمثال .٤

 ]. جسس:[املصباح املنري
  ].جسس:[اللسان،التاج،القاموس احمليط:انظر .٥
  .٢/٥٤١:الزواجر .٦
 .٥/٦٥:،فتح القدير١٦/٣٣٣:،تفسري القرطيب١/١٦٠:مشارق األنوار:انظر .٧
 .١/٥٢:عمدة القاري:البيت يف .٨
 ].جسس:[،اللسان١/٣٤:ألفعال املتعدية حبرفمعجم ا ،١/٨٩:مجهرة اللُّغة :انظر .٩

، وصـدر  ]خفـا [،]جسس:[، اللسان، التاج١/٨٩:اللُّغة،مجهرة ٥/٢٦٥:احملكم واحمليط األعظم:البيت بال عزو  يف .١٠
  .٣٠/١٣٩:،التفسري الكبري٤/٦٢٧:،الكشاف١/٩٤:،أساس البالغة٢/١٢٩:الفائق:البيت فقط يف



 ٣٨٣

واجلمع  مها مبعىن واحد،"):١(قال بعضهم ومنهم أبو عبيدةس،فبني التجسس والتحس اللُّغةواختلف أهل 
  :ا عدة فروق، منهامأن بينه اللُّغةعليه أكثر أهل  الَّذي،والصحيح و"بينهما على سبيل التأكيد

  

 ،االستماع إىل حديث القوم وهم له كـارهون لتجسس البحث عن عورات الناس والتحسس أن ا -١
  )٢(.مباشرة أو غري مباشرة

  

ومنه قوله تعاىل علـى  )٣(أن التجسس أكثر ما يكون يف الشر،والتحسس أكثر ما يكون يف اخلري، -٢

:  لسان يعقـوب                         

    ]باجليم البحث عما  تجسسألن ال اآلخرمن  أحدمها يبعدليس :")٤(قال األخفش،]٨٧/يوسف
منه ماجاء ،ووقد يستعمل كل منهما يف الشر،"سس باحلاء طلب األخبار والبحث عنهايكتم عنك والتح

  )٥(."ال جتسسوا وال حتسسوا:"يف احلديث
  

باجليم إذا طلبـه  :"قال ثعلب )٦.(خص لغريه،والتحسس إذا طلبه لنفسهأن التجسس إذا طلبه الش -٣
قـال  .ني اجلس واجلوس،ذلك إن فيهما طلبوهناك عالقة واضحة ب)٧(،"به لنفسهوباحلاء إذا طل،لغريه 
   :تعاىل      . ]٥/اإلسراء[  

__________  
  

 .١/١٥٩:،الكبائر٧/٤٧١:،زاد املسري١/٣٦٩:الزاهر البن األنباري:انظر .١
الزاهـر البـن   ،١/٣٤٩:البخاري ومسـلم  ما يف الصحيحني تفسري غريب، ١/٨٤:غريب احلديث للخطايب:انظر .٢

 .٤/٢١٤:تفسري ابن كثري،١٠/٣٣٠٥:تفسري ابن أيب حامت،٢/٢٥١:املزهر يف علوم اللُّغة واألدب،١/٣٦٨:األنباري
روح  ،٤/٢١٤:تفسري ابن كثري ،٥/١٥١:ر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزاحملر ،٤/٦٠:التسهيل لعلوم التنزيل :انظر .٣

 .١/٤٦٩:ختريج الدالالت السمعية ،١/١٦٠:رق األنوارمشا ،١٣/٤٤:املعاين
 .٥/٦٥:،فتح القدير٩/٨٢:تفسري الثعليب:انظر،و٢/٥٢٧:معاين القرآن .٤
باب ترك (٤/١٩٨٥:،صحيح مسلم)باب ال خيطب على خطبة أخيه حىت ينكح أو يدع(٥/١٩٧٦:صحيح البخاري .٥

،توجيه النظر إىل أصـول  ٢/٧٤٣:درج،الفصل للوصل امل١/٢٧٠:،مسند الربيع١٢/٥٠٠:،صحيح ابن حبان)الظن
 .١/٤٦٦:،شرح خنبة الفكر للقاري١/٤١٣:الثر

غريـب   ، ٨/٣١٤:فـة األحـوذي  ،حت ٥/٦٥:تح القدير ، ١٦/٣٣٣:فسري القرطيب،ت٤/٣٣١:شرح الزرقاين:انظر .٦
ختـريج  ، ١/٢٧٢:النهاية يف غريب احلديث واألثر، ١/١٥٦:غريب احلديث البن اجلوزي، ١/٨٤:احلديث للخطايب
 ].جسس:[،اللسان ١/٤٦٩:الدالالت السمعية

  .١/٤٦٩:الدالالت السمعية ختريج:انظر .٧



 ٣٨٤

 :واملعىن تتبع عورات املسلمني،وهو املراد بالتجسس يف اآلية عند املفسرين،:والتجسس يف الشرع       
 ال تبحثوا عـن عيـوب  :معناه:"قال اخلطايب،ومعايبهم بالبحث عنها)١(ال تتبعوا عورات املسلمني،:أي

 ال!  قلبه يف اإلميان يدخل مل و بلسانه أسلم من معشر اي :"ويف احلديث)٢(،"الناس وال تتبعوا أخبارهم
 مـن  و عورته اهللا تتبع املسلم أخيه عورة تتبع من فإنه عورام تتبعوا ال و تعريوهم ال و املسلمني تؤذوا
وال :وأصـله )٤(،"حتسسـوا  الو"للحسن ةويف قراء)٣(،"رحله جوف يف لو و يفضحه عورته اهللا تتبع

  .إحدى التاءينوحذفت تتجسسوا،
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
 
،روح ٤/١٦٦:،تفسـري النسـفي  ٥/٢١٨:،تفسري البيضاوي٨/١٢٢:أَبِي السعود،تفسري ٧/٥٦٨:الدر املنثور:انظر .١

 .١/٩٧٥:،كتاب الكليات٢٦/١٥٧:املعاين
 .١٠/٤٨٢:، فتح الباري٨/٨٨:تقريب األسانيد وترتيب املسانيد:انظر .٢
،شـعب  ١/٤٨:،التوبيخ والتنبيه٣/٣٤٤:األحاديث واآلثار ختريج، ٣/٢٣٧:،مسند أيب يعلى٤/٣٧٨:سنن الترمذي .٣

 . اجلامع صحيح يف ٧٩٨٥:  رقم حديث انظر)  صحيح( :،قال األلباين٧/٥٢١:اإلميان
ـ ١/٥١٣:إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربع عشر:انظر .٤  ١:،التفسـري الكـبري  ٤/٦٠:وم التنزيـل ،التسهيل لعل

 .٥/٢٢٥:،تفسري السمعاين٤/٢١٦:،تفسري البغوي١٦/٣٢٣:،تفسري القرطيب٨/١٥٨
  
  



 ٣٨٥

  ج ف و  
  تتجاىفالَىعت هلقَو يف                                            

                                                                 ١٦/السجدة  
  

اجلـيم  ):"١(،قال ابن فـارس نبو الشيء عن الشيء وارتفاعه عنه:يف اللُّغة"جفو"األصل يف مادة          
 :التجـايف وهـو  :،من هذا األصل"عن الشيءنبوء الشيء :والفاء واحلرف املعتل يدل على أصل واحد

 )٢(،جفاه إذا بعد عنه و أجفاه إذا أبعده:،يقالالبعد عن الشيء الَّذي هو اجلفاء من االرتفاع والتباعد،
 :،ويف احلـديث جفوت الشيء أجفوه جفاء فهو جاف:ومنه جفاء احلبيب،وهو ابتعاده بعد قرب،يقال

اقرؤوا القـرآن وال  :"كذلك منه حديثباعدمها،:أي)٣(،"إبطيه بياض يرى حىت جاىف سجد إذا كان"
ومثله في الشعرِِ قَولُ أيب النجم يصف تعاهدوه وال تبتعدوا عن تالوته،:أي)٤(،"تغلوا فيه وال جتفوا عنه
ز:[ال يعرف التغزل راعيا جلدا بأنه جافجالر[  

  )٥(جاف عن التغزلِصلب العصا 
  

جفا عنه جيفو،كالسـرج  :عن مغازلة النساء،وكذلك كل شيء مل يلزم مكانه،يقال يريد أنه قاسي بعيد
جفا الشيء جفاء وجتاىف مل يلـزم  ):"٦(قال ابن سيده.جيفو عن ظهر الفرس،وكاجلنب جيفو عن الفراش

  ".عن مكانه أزلته أناوأجفيته ، مكانه
__________________  

 .٢١٩، ٢١٨:اللُّغةمقاييس  .١
 .]جفا:[اللسان:انظر .٢
 انظـر )  صحيح(  :،قال عنه األلباين٢/١٥٤:،البيان والتعريف١٧/١٠٨:،املعجم الكبري١/٣٢٦:صحيح ابن خزمية .٣

 . اجلامع صحيح يف ٤٧٣٨:  رقم حديث
،مسـند أيب  ٣/٤٢٨:،مسند أمحد بن حنبـل .)باب وجوب تعلم ما جتزئ به الصالة (٢/١٧:سنن البيهقي الكربى .٤

،نيـل  ٥/٣٢٤:،املغـين ٧/١٦٧:،جممع الزوائد٢/٥٣٢:،شعب اإلميان٣٨٧/ ١٠:،مصنف عبد الرزاق٣/٨٨:يعلى
 . اجلامع صحيح يف ١١٦٨:  رقم حديث انظر)  صحيح(  :،قال عنه األلباين٦/٢٥:األوطار

 ،للشـعر  إنشادا الناس أحسن ومن الرجاز أكابر من: وائل بن بكر بين من النجم، أبو العجلي، قدامة بن لفضلاهو  .٥
 ينـزل  كان: العالء بن عمرو أبو قال،هشام وولده مروان بن امللك عبد جمالس حيضر وكان ،األموي العصر يف نبغ

غريـب احلـديث البـن    :عجـز البيـت يف  ])٥/١٥١:األعـالم .(النعت يف العجاج من أبلغ وهو الكوفة، سواد
 ،أسـاس ١/٣٠٦:،أسـرار البالغـة  ٨/٧٧:تهـذيب اللُّغـة  ،٢/٣٤٧:،غريب احلـديث للحـريب  ١/٥٨٨:قتيبة

 ].حمل:[،اللسان،التاج١/٩٢:،الصناعتني١/٤٢٣:البالغة
  .٧/٥٦١:احملكم واحمليط األعظم .٦



 ٣٨٦

  ]اخلفيف:[في الشعرِِ قَول الشاعرِِ ومثل ذلك
  

  )١(كتجافي اَألسر فَوق الظِّرابِ                إِنَّ جنيب عن الفراشِ لَنابِ 
  

  ]الطَّوِِيل:[ يف مدح النيب  ة وأوضح منه وأمجل قول عبد اهللا بن رواح
  

 تبِيي يجي افبنجه عن فه  راش       إذا اسلَقَثْتاملُبِ ترِشكاملَ نياجِض٢(ع(  
  

ليس باجلايف :"ومنه اجلايف،ألنه ابتعد ومل يلزم ما ينبغي أن يكون عليه من صلة،ويف احلديث عن وصف النيب 
  .فو أصحابه وال يهينهمال جي:أي)٣(،"وال املهني

  

قَول  في الشعرِ بِهذَا املَعنىأن التجايف ترك الشيء للشيء وقد كان يالزمه،ومنه  والَّذي يظهر يل مما سبق      
  ]الرجز:[الشاعرِِ

  

  )٤(نجفيها قلما حوايا مس                       نشكيها أننا لو وتشتكي
  

 )٥(،جنوم عن املضاجعوتتباعد ،أي ترتفع اللُّغةبالتجايف يف اآلية على حنو ما قاله أهل  في املُراد رونَاملُفَسو
ن قال اهللا تعاىل الَّذيوهم هنا اتهدون يف الليل )٦(يتركون مضاجعهم بالليل من كثرة صالم النوافل،: واملعىن
   :فيهم                          .]١٨، ١٧:الذاريات [  

______________________  
،الكامـل يف  ١٢/٢٤٤:األغـاين :،يفبغلفـاء يرثـي أخـاه شـرحبيل    املعـروف  البيت منسوب ملعد يكـرب،   .١

،فصل املقال شرح كتاب ١٤/٢٧٠:ب اللُّغة،تهذي١/٥٨٤:غريب احلديث البن قتيبة:،وبال نسب يف١/٤٣٦:التاريخ
 ].حمل:[،اللسان،التاج١/٥٤٤:،أساس البالغة١/٤٤٨:األمثال

 :،ختـريج األحاديـث واآلثـار   ٢/٧٧٠:،العيال١/٥٥:،أخبار الظراف واملتماجنني١/٥٩:البيت يف،أحاديث الشعر .٢
، احملرر ٣/٤٦٠:،تفسري ابن كثري١٤/١٠٠:،تفسري القرطيب٢١/١٠٢:،تفسري الطَّبرِِي٢/١٨١:،دقائق التفسري٣/١٣

 .١/٢٢٩:، ختريج الدالالت السمعية١/٤٥٧:،الرد على البكري١/١٣٦:،مداراة الناس٤/٤٦٢:الوجيز
، ٣/٣٠٤:،املعرفة والتاريخ١/٢٤٥:الطوال ،األحاديث٢٢/١٥٦:،املعجم الوسيط١/٤٨٨:غريب احلديث البن قتيبة .٣

الـدرر   .٢/١٥٥:، شـعب اإلميـان  ٢/٤٧٧:ئع السـلك ،بـدا ١/١٥٧:،صفوة الصفوة١/١٨٥:الشمائل احملمدية
 :خالصة الدرجة6 :الصفحة أو الرقم - الشمائل احملمدية املصدر- األلباين :احملدث هند بن أيب هالة :الراوي:السنية

 .ضعيف جداً
، ]شـكا :[، اللسان١/٩٦:،أساس البالغة٧/٥٦١:،احملكم واحمليط األعظم١/٢٣٨:إصالح املنطق:البيت بال عزو يف .٤

 ].جفا:[التاج
،تفسـري  ٣/١٣٠:،التسـهيل لعلـوم التنزيـل   ١/٣٣٨:،التبيان يف تفسري غريب القرآن١/١٥٣:غريب القرآن:انظر .٥

، ١/٥٤٧:،تفسري اجلاللـني ٣/٥١٨:،الكشاف٣/٢١٤:،تفسري الثعاليب٤/٣٥٧:، تفسري البيضاوي٣/٥٠٠:البغوي
يدعالس رفِْسي٤/٢٥٣:،فتح القدير٦/٣٣٩:،زاد املسري٢/٨٥٤:، تفسري الواحدي١/٦٥٥:ت. 

  .٣/١٣٠:التسهيل لعلوم التنزيل .٦
  



 ٣٨٧

  ج م ح  
  جيمحون   ـالَىعت ـهلقَو ـيف:                           

                                                              ٥٧/التوبة 
   

جيمـح   اخليـل  مجح:يقال)١(اإلسراع،وكل شيء مضى على وجهه فقد مجح،:يف اللُّغة اجلماح أصل       
اد منه ذم،ير:أحدمها:فرس مجوح له معنيان):"٢(قال األزهري.ماحا،إذا مضى وأسرع ال يرده شيءمجوحا وجِ

،ومن الثـاين  "وهو ليس عيبسريعاً نشيطاً  يكونأن :العيب،وهو أن يركب الفرس رأسه ال يثنيه شيء،والثاين
    ]املُتقَارِب[ :واصفا فرسا قَول الشاعرِِ

  )٣(دـــف املُوقَـكمعمعةِ  السع             جموحاً رموحاً وإِحضارها 
  

ـ  مجحت املرأة إذا خرجت غضىب من بيت زوجها بدون إذنـه بغـري طالق،فهـي   :ومن ااز قوهلم امح ج
  ]الرجز:[قال الشاعر.ومجوح

 تننٍ حغض إذا رأتين ذَات                     تجها وأَنوحت من زم٤(وج(  
  

  ]الطَّوِِيل:[،قال الشاعرمجوحفهو جامح ووكذلك مجح الرجل،إذا ركب هواه فال ميكن رده،
  

  )٥(أَمثَالِ الدمى زجر زاجِرِعن البِيضِ         خلَعت عذارِي جامحاً ما يردين 
  

كل ذلك من ااز،ومثلـه  )٦(، يضبطها املالحونملوتركت قصدها إذا مجحت السفينة جتمح مجوحا :وأيضا
 ،اللُّغـة مجح يب القلم إذا استرسل يف التعبري،واملراد باجلموح يف اآلية عند املفسرين على حنو ما قاله أهل :قوهلم

  )٧(.حبيث ال يردهم شيء يسرعون:أي: واملعىن
__________________  

 .٢٢٣:مقاييس اللُّغة:انظر .١
 .١/١٥٦:املغرب يف ترتيب املعرب:انظر .٢
،فقـه   ١/٥٩٩:،أسـاس البالغـة  ٣/١٣٢٩:،مجهرة اللُّغة٤/١٠١:تهذيب اللُّغة: البيت منسوب المرئ القيس يف .٣

 ].مجح:[، اللسان،التاج٣/٩٨:احملكم واحمليط األعظم:،،و بال نسبة يف١٩٠:اللُّغة
 .٣/٢٥٤:،ديوان املتنيب٣/٩٨:،احملكم واحمليط األعظم٤/١٠١:تهذيب اللُّغة:البيت بال عزو يف .٤
 ].مجح:[،الصحاح،التاج١/٩٨:،أساس البالغة٢٢٣:مقاييس اللُّغة:البيت بال عزو يف .٥
 ].مجح:[ان،املعجم الوسيط،التاج،اللس٣/٩٨:احملكم واحمليط األعظم ،٤/١٠٠:تهذيب اللُّغة :انظر .٦
 ،١/٢٢٥:،التبيان يف تفسري غريب القـرآن ١/٢٦٢:،جماز القرآن١/٥٠٩:،غريب القرآن٤/٢١٩:الدر املنثور:انظر .٧

 :يتفسري البيضـاو  ،٢/٣٦٤:،تفسري ابن كثري٤/٧٥:،تفسري أَبِي السعود٢١٨/ ١:تذكرة األريب يف تفسري الغريب
،التفسـري  ٥/٥٥:،تفسري الثعليب١/٣٤٠:،تفِْسير السعدي١/٢٤٩:، تفسري اجلاللني٢/١٣٥:،تفسري الثعاليب٣/١٥٢

ــبري ــاف١٦/٧٧:الك ــوجيز٢/٢٦٨:، الكش ــرر ال ــمرقندي٣/٤٦:، احمل ــري الس ــري ٢/٣١٨:،تفس ،تفس
،تفسـري  ٣/٢١٩:،معـاين القـرآن للنحـاس   ١/٤٦٨:، تفسري الواحدي٨/١٦٦:،تفسري القرطيب١/١٥٤:الطَّبرِِي
  .٣/٤٥٤: ،زاد املسري٥/٥٧:،تفسري البحر احمليط٢/٩٤:النسفي



 ٣٨٨

  ح ر ك  
  حتركالَىعت هلقَو يف:                  ١٦/القيامة  

                                                                              

حرك حيْرك حركَة وحركا وحركَه فَتحرك،وفالن مـا  :يقال)١.(ل ضد السكوناحلركة يف األص        
أو مـن  )٢(من مكان إىل مكان،انتقال اجلسم :حركة،وهي ضد السكون،وحقيقة احلركة:أي،به حراك

  )٣(.حيز إىل حيز
  

 قاله أهل اللُّغة،حركة اللسان النطق،يف اآلية على حنو ما "حترك:"واملُفَسرونَ في املُراد بقوله تعاىل      
،وقد كان عليـه  من قبل أن يقضي إليك وحيه )٤(ال حترك بالقرآن لسانك عند إلقاء الوحي:واملعىن

ه،فأمره اهللا خمافة أن ينفلت منمنه،وذلك قبل فراغ جربيل ه حفظيل بالقرآن حيرك لسانهالصالة والسالم 
     :ه تعاىلوهو كقول)٥(،ينصت له حىت يقضي إليهبأن           

         ]اهللا رسول كان:"عباس ابن قال].١١٤/طه  مما وكان شدة التنزيل من يعاجل 

 أنـا  سعيد وقال،حيركهما  اهللا رسول كان كما لكم أحركهما فأنا:عباس ابن فقال شفتيه حيرك
    :تعـاىل  اهللا فـأنزل  شفتيه فحرك حيركهما عباس ابن يترأ كما أحركهما        

                  ]٦]".(١٧/ ١٦/القيامة(  
  ح ن ك  
  ألحتنكنالَىعت هلقَو يف:                  ٦٢/اإلسراء  

   

 ):٧(قال ابـن فـارس  .واجلمع أحناكباطن أعلى الفم من الداخل يف اإلنسان واحليوان،:احلنك         
  ،"احلاء والنون والكاف أصل واحد وهو عضو من األعضاء،مث جيمل عليه ما يقاربه من طريق االشتقاق"

________________  
،اللسـان،خمتار  ١/٣٩٦:،عمـدة احلفـاظ  ٣/٣٨:،احملكم واحمليط األعظم٢٥٦:للُّغة، مقاييس ا٢٢٩:املُفْردات:انظر .١

 ] .حرك:[الصحاح
 ].حرك:[،املعجم الوسيط٢٢٩:املُفْردات:انظر .٢
 . ١/٣٨:،بدائع الفوائد١/٣٩٦:عمدة احلفاظ:انظر .٣
 .٥/٣٣٨:،فتح القدير٢٩/١٤٢:،روح املعاين٩/٦٦:تفسري أَبِي السعود:انظر .٤
 .٢/١١٥٤:تفسري الواحدي،٤/٣٠٠:تفسري النسفي،١/٧٧٩:تفسري اجلاللني،٣٠/١٩٧:لكبريالتفسري ا:انظر .٥
 ).ماع للقراءةباب االست(١/٣٣٠:،صحيح مسلم)باب كيف كان بدء الوحي(١/٦:صحيح البخاري:انظر .٦
  .٢٨٦:مقاييس اللُّغة .٧



 ٣٨٩

أن متضغ التمـر   لصيبل التحنيكاألعلى،يحنك تحنِيكا،و حنك الصيب بالتمر وحنكه دلك به حنكه:يقال
عنـدما  ويف حديث أم سـليم  )١(،"فجعل حينك الصيب"ديثاحلويف ،هيحنك الصيب داخل ف به مث تدلك
حلقـة  ،وللدابة بوضع  لك به حنكه:أي)٢(،"حنكهفجعلها يف يف الصيب مث " إىل النيب  ولدهابعثت ب

ن استعمال املفردة في الشعرِِ وم٣(ا،وتسهل قيادها،جيعل فيها خيط يشد برأسه متنع مجاحهها، حتت حنك
  ]البسيط:[قَولُ النابغة الذبياين

  

  تسعى حتته شرع أطلس من حس       ٤(كأنّ أحناكها السفلى مآشري(  
  

  

كلـه   احتنك فالن ما عند فالن من مال إذا أخذه:يقال )٥(االستيالء واالستئصال،:واالحتناك         
مسي )٦(حتنك اجلراد األرض إذا أتى على نبتها واستأصله فلم يبق شيئا،،واكأنه أكله باحلنكه،استقصاو

  ]الرجز:[احتناكا؛ألنه يأكله فيبلغ حنكه،قال الشاعر
  أجحفت قَد سنةً إليك نشكُو
  فأضعفت بِنا جهد إىل جهداً

  )٧(وأجلفتكت أموالنا ـواحتن
  

استأصـله   احتنك اجلراد الـزرع إذا صلح أن يكون من استأصلت أموالنا وذهبت ا،وهذا القول ي:أي
حنك الدابة حينكها إذا جعل يف حنكها األسفل حبال :من قول العربويصلح أن يكون  ،أكله بالكليةو

  )٨.(كما ميلك الفارس فرسه بلجامها ميلكه ، فهويقودها به
____________  

،مسند الطيالسي )اهللا تعاىل به من الصرب واالسترجاع باب الرغبة يف أن يتعزى مبا أمر(٤/٦٥:سنن البيهقي الكربى .١
 .الصيب وفاة قصة على مقتصرا خمتصرا ومسلم البخاري رواه:،ذكره األلباين يف أحكام اجلنائز،وقال١/٢٧٣:

،غـوامض السـماء   ٢/٥٠٦:،اجلمـع بـني الصـحيحني   )باب استحباب حتنيك املولود(٣/١٦٨٩:صحيح مسلم .٢
 .١/١٩:،رياض الصاحلني٢/٦٧:،صفوة الصفوة٦/٣٩٣:، شعب اإلميان١/٤٩٢:املبهمة

 .٢/٣١٥:النهاية يف غريب احلديث واألثر :انظر .٣
 .١/٤٩:البيت يف ديوانه .٤
 .١٩/٢٢:عمدة القاري:انظر .٥
 .١٩٧:من بديع لغة التنزيل ]حنك:[،اللسان١/٧١:إصالح املنطق :انظر .٦
 ،٣/٢٤١:فتح القدير،٦/١١٢:تفسري الثعاليب،١٠/٢٨٧:،تفسري القرطيب١٥/١١٧:تفسري الطَّبرِِي:البيت بال عزو يف .٧

 .٣/٤٧٠:احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،١٥/١١٠:روح املعاين،٦/٤٣:تفسري البحر احمليط
 .٢١/٤:التفسري الكبري :انظر .٨



 ٣٩٠

قال .ومذلال عاد جمربافبالفرس  ه الفارسما يفعلبه فعلت ،وحنكته األمور نونحنكته الس:قوهلمومن ااز 
تنادعدن شة باخلفيف:[ر[  

  

حّكَننِتي نوائالد برِه حأَ       ى  تفْقَونِترِى طَلَي عيقِ الرش١(اد(  
  

اللُّغة،وهلم  مل خيرجوا عن األصل الَّذي ذكره أهل"ألحتنكن:"واملُفَسرونَ يف تفسريهم لقوله  تعاىل        
  :في املُراد أربعة أقوال

ألقودم إىل أهوائهم وشهوام،كما تقاد :واملعىن)٣(،والفَراء)٢(،قاله ابن عباس،ألستولني عليهم:ألولا
   )٥.(،قاله األخفشألستأصلنهم:والثالث)٤.(قاله ابن زيد،ألضلنهم :والثاين.الدابة باللجام

  )٧.(ابن قتيبةقاله ألقودم كيف شئت ،:واخلامس)٦.(ألحتوينهم،عن جماهد:الرابع
  

وهذه األلفاظ وإن اختلفت فإا متقاربات املعـىن؛ألن  ):"٨(قال الطَّبرِِيواملعاين كلها متقاربة،         
واملعىن متقارب أي ):"٩(قال القرطيب،و"االستيالء واالحتواء مبعىن واحد،وإذا استوىل عليهم فقد أضلهم

اعه بأنه سيتمكن منهم ويقـودهم  ألستأصلنهم باإلغواء واإلضالل وألجتاحهم ،وكأن إبليس توعد أتب
عـن هـذه املعـاين الَّتـي     "ألحتنكن"،واالكتفاء بكلمة"متكن صاحب الدابة الواضع اللجام يف حنكها

وهي توحي باملستوى البهيمي ملن يتبع خطوات )١٠(تستدعيها اللوازم الذهنية،من اللمح األديب البديع،
  )١١.(الشيطان

 _______________ 
 .١/٦٣:البيت يف ديوانه .١
،فـتح  ٥/٥٧:،زاد املسـري ١٠/٢٨٧:،تفسـري القـرطيب  ١٥/١١٧:الطَّبـرِِي ، تفسري ٥/٣١١:الدر املنثور:انظر .٢

 . ٣/١٦٦:،أضواء البيان٣/٢٤٢:القدير
 ].حنك:[،اللسان،خمتار الصحاح٤/٦٥:تهذيب اللُّغة:املصادر السابقة،وكذلك:انظر .٣
،فـتح  ٥/٥٧:،زاد املسـري ١٠/٢٨٧:،تفسـري القـرطيب  ١٥/١١٧:بـرِِي الطَّ، تفسري ٥/٣١١:الدر املنثور:انظر .٤

 . ٣/١٦٦:،أضواء البيان٣/٢٤٢:القدير
 ].حنك:[،اللسان،خمتار الصحاح٤/٦٥:تهذيب اللُّغة: انظر .٥
،أضـواء  ٣/٢٤٢:، فـتح القـدير  ١٠/٢٨٧:،تفسري القرطيب١٥/١١٧:الطَّبرِِي، تفسري ٥/٣١٢:الدر املنثور:انظر .٦

 . ٣/١٦٦:البيان
 .٥/٥٧:زاد املسري: انظر .٧
 .١٥/١١٧:الطَّبرِِيتفسري  .٨
 .٣/١٦٦:أضواء البيان:، وانظر١٠/٢٨٧:تفسري القرطيب .٩

 .٤٨٥:أمثال القرآن .١٠
  .٥٠٣:دراسات فنية يف القرآن الكرمي:انظر .١١



 ٣٩١

   ح ي د  
  حتيد   ـالَىعت ـهلقَو يف:                                                                                            

                                                                   ١٩/ق  
   

احلاء واليـاء والـدال   ):"١(امليل والعدول عن طريق االستواء،قال ابن فارس:اللُّغةأصل احليد يف         
 :حاد عن الشيء حييد حيدا وحيدانا وحميـدا :،يقال"أصل واحد وهو امليل والعدول عن طريق االستواء

ومن استعمال العـرب هلـذه   )٢(،حدت عن الشيء أحيد حيدا وحميدا إذا ملت عنهمال عنه وعدل،و
  ]يطالبس:[يصف ناقةالنابغة الذبياين  املفردة في الشعرِِ قَولُ

  

  لُهأساف ودنٍ ستعن أس حيداإلماِء الغوادي حتملُ احلزما        ت ٣(مشي(  
  

  ]الطَّوِِيل:[ل اآلخروقو
  

حيدي حذار فال     روعة كلّ عن املوت من بد لِ أو كان إذا موت٤(قَت(  
  

  ]الطَّوِِيل:[ وأحسن من هذا وذاك قول حسان بن ثابت يف وصف النيب 
  

ى   عزيزوا عن اهلُديدحأنْ ي هدوا    عليتهيموا ويستقعلى أن ي ريص٥(ح(  
  .يصعب عليه ويشق عدوهلم عن طريق االستواء واهلدى:أي
  
  
  
  
  

___________  
 .٢٩٠:اللُّغةمقاييس  .١
 .٩/١٠٠:تفسري الثعليب  ،٤/٢٢٣:تفسري البغوي ،١٧/١٣:تفسري القرطيب  :انظر .٢
روح  ).مثل األقـاء (٤٦٨ /٨:ويف احملكم واحمليط األعظم ،]سنت:[،اللسان،التاج]مشي اإلماء[١/٧٧:البيت يف ديوانه .٣

 .٢٣/٩٦:املعاين
  ].حيد:[العني،اللسان:بال عزو يف  البيت .٤
  .١/٥٥:البيت يف ديوانه .٥



 ٣٩٢

 ):١(قال اخلليـل .عالقة قوية تصل رمبا إىل درجة الترادف اللُّغةأهل  دوالعالقة بني احلياد والروغان عن
،إىل أن "وراغ فالن إىل فالن أي مال إليه سرا ،وطريق رائغ أي مائل،وما زال فالن يروغ عين أي حييد"

 ،حـاد :روغ راغ يروغ روغا وروغانا):٢(،وعند ابن منظور"والرائغ ما حاد عن الطريق األعظم" :قال
 مثـل  ذكرو،ديره عليهفالنا إذا كان حييد عما يوحاد وفالن يراوغ ،مال إليه سرا  :أي،وراغ إىل كذا 

  )٣(.ذلك صاحب اخلزانة عن املربد
  

ويروغ اإلنسـان  حتيد مبعىن تروغ،:قوله تعاىل) ٦(الطَّبرِِيو)٥(،والواحدي)٤(،وقد فسر الضحاك       
  :تفسريه لقوله تعاىلالطَّبرِِي يف ،وبتجنب مواطنه؛عن املوت            

  .مال):٧(قال ] ٩١/الصافات[
  

،خبالف ويسـعى لتحقيقـه   حاد إال ملن مال عن هدف معني يرقبه:والَّذي يظهر يل أنه ال يقال         
ي مال عنه حاد عن الصواب،أ:حاد عن احلق والطريق حييد إذا عدل عنه وكان يتحراه،كما نقولوراغ،

  .ه من كان يستهدفهبعدما كان يبحث عنه،والروغان يكون ردة فعل جتا
  

تقـول  ):"٩(قال أبو حيـان )٨.(تفر ورب:أي :يف اآلية"حتيد:"تعاىلبقوله  في املُرادو أكثر املفسرين 
  ."أعيش كذا وأعيش كذا فمىت فكر يف قرب املوت حاد بذهنه عنه

   
  

_______________  
  

 ].حيد:[العني .١
 ].حيد:[اللسان .٢
 .٥/١٧٥:خزانة األدب .٣
 ٩/١٠٠:يبتفسري الثعل: انظر .٤
 . ٢/١٢٣:تفسري الواحدي .٥
 .٢٦/١٦١:الطَّبرِِيتفسري  .٦
  .٢٣/٧٢:الطَّبرِِيتفسري  .٧
 . ٥/٢٤١:،تفسري السمعاين٤/٦٤:التسهيل لعلوم التنزيل:انظر .٨
  .٨/١٢٣:تفسري البحر احمليط .٩



 ٣٩٣

   ح ي ف  

  حييفالَىعت هلقَو يف:                     

                                                                                  ٥٠/النور   
  

، "امليل احلاء والياء والفاء أصل واحد،وهو:")١(قال ابن فارسيف احلكم، امليل:احليف يف األصل         
ويف احلـديث  وحيف،ف يحافة وح معاجلئف،وحا والفاعل،وجار إذا مالحيفا عليه حييف  حاف:يقال

 :مييل وجيور،واحليف يف اللُّغة:أي)٢(،"اهللا عليك ورسولهأن حييف  أظننت:"قال لعائشةأن رسول اهللا 
  )٣.(اجلور والظلم

  

 وأسـند )٤(أن مييل وجيـور، :أيية على حنو ما قاله أهل اللُّغة،واملُفَسرونَ في املُراد باحليف يف اآل       
  )٥.(إمنا حيكم بأمر اهللا وشرعه  ألن الرسولسبحانه وتعاىل ؛إىل اهللا  احليف

  

 خاصـم  قـد  وكان املنافق بشر يف اآلية هذه نزلت":)٦(مقاتل قالويف سبب نزول هذه اآلية          
 بن عبك إىل جيره املنافق بينهما،وجعل ليحكم  اهللا رسول إىل جيره اليهودي وكان أرض يف يهودياً

  ".علينا حييف حممداً إن ويقول األشرف،
  

 فوقع فتقامسا أرض  طالب أيب بن علي وبني بينه كان وائل بن املغرية يف نزلت:قال الضحاك"        
 :للمغـرية  فقيل،وتقابضا إياه فباعها،أرضك بعين:املغرية فقال ، مبشقة إال املاء يصيبه ال ما منها علي إىل

 املـاء  يناهلا فال أرضها ومل رضيتها إن اشتريتها فإمنا أرضك اقبض:لعلي فقال،املاء يناهلا ال سبخة أخذت
 رسول إىل خياصمه أن إىل منك،ودعاه أقبلها ال حاهلا وعرفت وقبضتها ورضيتها اشتريتها بل:علي فقال

 فنزلـت  يعل حييف أن أخاف وأنا يبغضين فإنه إليه أحاكم وال آتيه فلست حممد أما:املغرية فقال اهللا
  )٧".(اآلية هذه

________________  
  

 .٢٩١:اللُّغةمقاييس  .١
 ،)الغـرية (٥/٢٨٨:،سنن النسائي الكـربى )باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء ألهها(٢/٦٧٠:صحيح مسلم .٢

 .٤/٢٢٠:،اجلمع بني الصحيحني٣/٥٤:املسند املستخرج على صحيح مسلم
 ]. حيف:[،التاجيط القاموس احمل اللسان،،خمتار الصحاح  :انظر .٣
 .٢/٥٢٠:،تفسري السمرقندي١/٥٧٢:أَبِي السعود،تفسري ٣/٧٠:التسهيل لعلوم التنزيل:انظر .٤
 .٤/١٩١:الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  احملرر ،٣/٧٠:التسهيل لعلوم التنزيل  :انظر .٥
 .٢٤/١٩:التفسري الكبري:،وانظر٢/٤٢٣:تفسري مقاتل .٦
  .١٨/١٩٣:عاينروح امل،٢٤/١٩:التفسري الكبري .٧



 ٣٩٤

   خ ب ط  
 يتخبطه  ـالَىعت ـهلقَو يف:                    

                                               ٢٧٥/ البقرة                                                                      
   

اخلاء والباء والطاء أصل واحد يدل على :")١(الضرب،قال ابن فارسوالوطء :صل يف اخلبطاأل           
ضرا بالعصا ليسقط :ومنه خبط الشجر خبطاخبط خيبط خبطا ضربه ضربا شديدا،:يقال،"وطء وضرب

  ]الطَّوِِيل:[قال كُثَير عزة.ا يضرب بهم:ورقها وتعتلف به الدواب،واملخبطة
  

  )٢(مبخبطةٍ  يا حسن من أَنت ضارِب        إِذَا خرجت من بيتها حالَ دونها  
  

ناقة  ومنه قيل)٣(ضرب ا األرض،:وخبط البعري بيدهيريد أن زوجها خبطها،وخبط الباب ضربه بيده، 
  ]الرمل:[بن العبد قال طرفةقوائمها األرض،ورمبا وطأت الناس ا،خبوط الَّتي تضرب ب

  

  )٤(وصالبٍ كاملَالطيسِ سمر                         تخبِطُ األرض بصم وقُحٍ  
   

أي على غري اتسـاق،  )٥(،ضرب على غري استواء:يريد أا تضرا بأخفافها إذا سارت،واخلبط         
: ء بأيدي الدواب،واملعىن أنه ضرب غري منسق وال مرتب،قال الشاعر يـذكر إبـال  وأصله شدة الوط

  ]الرجز[
كَاناً ذا غَدي مدباَألي بِطْنخي  ر               ريس الكَمفَالَط اتيبطَ املُغب٦(خ(  

  
،كالناقة العشواء هو خابط خبط عشواء،للذي يركب رأسه يف الضاللة وال يبايل بالعواقب:ومن أقواهلم

  )٧.(الَّتي ال تبصر ما أمامها،فهي ختبط بيديها على كل ما مرت به
____________  

 . ٣٤٠:اللُّغةمقاييس  .١
 ].خبط:[،اللسان،التاج٧/١١٣:تهذيب اللُّغة:البيت يف  .٢
 .٥/١٢٣:احملكم واحمليط األعظم .٣
 ].خبط:[،اللسان،التاج٧/١١٣:تهذيب اللُّغة:البيت يف  .٤
، تفسـري  ١/٢٦١:،تفسري البغوي١/٣٠٩:،املغرب على ترتيب املعرب٢/٣١٢:،الفائق]خبط:[،التاج٢٧٣:املُفْردات .٥

 .٧/٧٧:،التفسري الكبري١/٢٧٩:السمعاين
 ].فلطس:[،اللسان،التاج١٣/١٠١:تهذيب اللُّغة:البيت بال عزو يف .٦
  ].خبط:[الصحاح،اللسان خمتار ،١٦/٨٩:تفسري القرطيب ،٧/٧٧:التفسري الكبري :انظر .٧



 ٣٩٥

  ]الطَّوِِيل:[زهري ابن أيب سلمى قال
  

  بصن تشواَء مبطَ عايا خاملَن أيتمِ             رهرفي رعمخطى ء ين تمو هتم١(ت(  
  

يريد أن املنايا تصيب الناس على غري نسق وترتيب وبصرية،كالناقة الَّتي ختبط بيديها علـى غـري    
  ]الطَّوِِيل[:بن عبدة التميمي علقمة، وقال بصرية

  

  )٢(فَحق لشأْسٍ من نداك ذَنوب                قَد خبطْت بِنِعمةٍ  وفي كُلِّ حيٍّ
  

به خبطـة مـن   :،يقاليريد أنه يعطي وال يبايل،والشيطان خيبط اإلنسان إذا مسه بصرع أو جنون
 :أَي)٣(،"وأَعوذُ بك أَنْ يتخبطَين الشيطانُ:"الدعاءن يقول يف أنه كا النيب حديث  ،ويفجنون

  .يصرعين
  

قال املُفَسرونَ في املُراد على حنو ما قاله . يتفعله من خبط خيبطويتخبطه يف اآلية على وزن        
يقـوم   امإال ك القيامةيوم ال يقومون من قبورهم  أن آكلي الربا:املعىنو)٤(يصرعه،:،أيأهل اللُّغة

 :املصروع حال صرعه،عقوبة هلم على مرابام وجمـاهرم بقـوهلم             .
  )٥](٢٧٥/البقرة[

  
  

متثيل حالة نفسية قائمة جمهولة الكيفية،حبالة نفسية أخرى ال جيهل املخاطبون "ويف هذا املثل        
م تصور كيفيتها ومقدار الذعر فيها،وماهلا من آثار يف الوجوه،وحركـات  كيفيتها،أو باستطاعته

  )٦".(اجلسم
______________  

عيـار   ،٢/٣٥٨:،حماضرات األدباء٢/١١٢:،معاهدة التنصيص١/٤٢١:،أساس البالغة٣/٣٦:تهذيب اللُّغة:البيت يف .١
 الَّتيالناقة :،العشواء ١٥١:املعلقات العشر،شرح ]خبط:[،اللسان،التاج٢/٢٨٥:،احملكم واحمليط العظيم١/٨٢:الشعر

 تأنيث األعشى:ال تبصر ليال،والعشواء 
 .١/٤:البيت يف ديوانه .٢
،كتاب )االستعاذةباب يف (٢/٩٢:،سنن أيب داؤود٣/٤٢٧:،مسند امحد بن حنبل٣/٣٥٥:املستدرك على الصحيحني .٣

ـ ١/٥٧:،الثبات حىت املمات٢/٥٦:الدعوات الكبري ،اآلثـار  ٥٥٨: ، األذكـار ١/١٥١:دعاء،سالح املؤمن  يف ال
:  رقم حديث انظر)  صحيح(  :،قال عنه األلباين١/١٨٦:،الكىن واألمساء١/٤٠٥:،الدعاء للطرباين١/١٠٣:املرفوعة
 . اجلامع صحيح يف ١٢٨٢

 .٢/٢٨٢:،تفسري الثعليب١/٦١:،تفسري اجلاللني١/٢٦١:تفسري البغوي:انظر .٤
 .١/٦١:،تفسري اجلاللني١/١١٧:السعدي ،تفِْسير١/٣٢٧:تفسري ابن كثري:انظر .٥
  .١٨٢:أمثال القرآن .٦



 ٣٩٦

   خ ط ط  
  ختطه ـالَىعت هلقَو يف:                       

                                                    ٤٨/العنكبوت   
  

 :يقال، "اخلاء والطاء أصل واحد،وهو أثر ممتد):"١(األثر املمتد،قال ابن فارس:اخلط يف األصل         
ويف احلـديث عـن ابـن    أي مدود،فيه خطوط :وثوب خمططخط الشيء خيط خطاً،مده بقلم أو حنوه،

جنب اخلـط   إىلط خطوطا أنه خط مربعا وخط خطا وسط اخلط املربع وخ:"عن النيب  مسعود 
 من هذا اخلطاذهب :،يقالمسي بذلك ألنه شيء ممدود،؛الطريقأيضا واخلط ،)٢(..."الَّذي وسط املربع

  ]الرجز:[جيمع على أخطاط،ومنه في الشعرِِ قَولُ العجاج خطوط،وقديف كل ذلك واجلمع ،د عنهوال حت
  

  )٣(الغبارِ كاألخطاطوشمن يف 
  

  ]البسيط:[السعدي المة ابن جندلس وقول
  

  )٤(يأخذْنَ بني سواد اخلَطِّ فاللُّوبِ             حىت ترِكْنا وما تثْنى ظَعائننا  
  
  
  
  
  

____________  
  

 .٣٠٤:اللُّغةمقاييس  .١
 ،٢/٧٢٠:،غريب احلـديث للحـريب  ١/٣٨٥:،مسند امحد بن حنبل)باب األمل واألجل(٢/١٤١٤:سنن ابن ماجه .٢

حـديث  .صححه األلباين يف صحيح وضعيف سـنن ابـن ماجـه   .٧/٢٦٥:،شعب اإلميان١/١٠٨:مثال احلديثأ
 .٤٢٣١:رقم

 ].خطط:[،اللسان،التاج٤/٥٠٢:احملكم واحمليط األعظم:يف الرجز .٣
، اللسـان،  ٤/٥٠٣:،احملكم واحمليط األعظم١/١١:،األمايل يف لغة العرب١/١٢٤:،املفضليات١/٤:ديوانه:والبيت يف .٤

 .احلجارة السود:واللوب].خطط:[جالتا



 ٣٩٧

خط :يقال ،أي مدود خيطه الكاتب؛ألنه ذو خطوط الَّذيوهو )١(الكََتب بالقلم،:اللُّغةيف  واخلط        
 برجله األرض على التشـبيه،  واملاشي خيط)٢(التسطري،:،والتخطيطالشيء خيطه خطا كتبه بقلم أو حنوه

خمش العقيلـي  ل وقعمال املفردة في الشعرِ بِهذَا املَعنى ومن است)٣.(أول من خط بالقلم إدريس و
  ]الطَّوِِيل:[ط زبور كتب يف قرطاسخبيصف رسوم الدار وآثارها 

  

  )٤( مخطَّ زبورٍ من دواةٍ  وقَرطَسِ           ستودع الدار أَهلُها  اكأَنَّ حبيثُ 
  

مة باخلط، ليعلم أي يضع عليها عال)٥(خيتطها الرجل لنفسه، الَّتياألرض :واخلطة بكسر اخلاء          
 نقطة بداية ونقطة اية،وهو عندي ماله )٦(،الطريقة املستطيلة يف الشيء:اللُّغةواخلط يف أنه قد احتازها،
تقبلية اخلطة املس:الكتابة والطريق، والثاين:حسيا كان ذلك الشيء أو معنويا،مثال األول،وبينهما أثر ممتد

  .لكل شيء
  

،  واخلطاب للـنيب  )٧(،تكتبه بيمينك ال:أي اللُّغةعلى حنو ما قاله أهل  في املُراد املُفَسرونَو         
  .عليك قبل نزول الوحي وال تكتب مل تكن تقرأ:واملعىن

  
  
  
  
  
  

______________  
 .١/٧٦٨:كتاب الكليات :انظر .١
 ].خطط:[،اللسان٣/٨٩:مساءذيب األ:انظر .٢
،السلوك يف طبقات العلماء ١/٦٨:،كتاب الكليات٢١، ١/٢٠:،املعارف٢/٢٩٤:واألدب اللُّغةاملزهر يف علوم :انظر .٣

 : ،تفسـري القـرطيب  ٢/١١٩:،الثقـات ١/٢٦:،غاية السلوك يف سرية الرسول١/٧١:،األنس اجلليل١/٧١:وامللوك
 .٣/٣٠٠:،تفسري السمعاين٤/٢٢:ضاوي،تفسري البي٣/١٩٩:،تفسري البغوي١/٥٨٦:،تفسري ابن كثري١١/١١٧

 ].قرطس:[اللسان،التاج:مل أقف على ترمجة للشاعر،والبيت يف .٤
 .٢/٤٢٣:،حواشي الشرواين١/٢٨٠:،مغين احملتاج٣/٨٩:ذيب األمساء .٥
 ].خطط:[اللسان،التاج:انظر .٦
، ٢/٥١٤:لسـالم ،تفسري العز بن عبد ا٧/٢٨٥:،تفسري الثعليب٣/٤٧١::،تفسري البغوي١/٣٣٦:تنوير املقباس:انظر .٧

  .٤/٢٠٧:فتح القدير
  
  



 ٣٩٨

   د م غ  

  يدمغه ـالَىعت هلقَو يف:                                                                                                 

 ١٨/األنبياء                                                                                  
  

الدال وامليم والغني كلمة واحدة ):"١(واجلمع أدمغة،قال ابن فارسمخ الرأس،أوحشوه،:الدماغ          
ال تتفرع وال يقاس عليها،فالدماغ معروف،ودمغته ضربته على رأسه حىت وصـلت إىل الـدماغ،وهي   

 أصـاب دماغـه،  : دمغه: يقال) ٢(،شج الرأس حىت يبلغ الدماغمن هذا األصل الدمغة وهي ، "الدامغة
فهو مدموغ ودميغ للذكر واألنثى،إذا خـرج دماغـه،ويف   )٣(ودمغه شجه حىت بلغت الشجة الدماغ،

واجلمع دمغى، والدامغة الَّتي انتـهت إىل  )٤(،"رأيت عينيه عيين دميغ:"حديث علي بن أيب طالب 
انتهت إىل خروج الدماء،ومنه مسيـت   :أي،حرب دامية :،كالدامية الَّتي انتهت إىل الدماء،يقالالدماغ

 ]الطَّوِِيل[:قال ذو الرمة)٥.(احلديدة الَّتي توضع يف مؤخرة الرمح بالدامغة؛ألنه يضرب ا
  

  )٦(زواهلا يٍءبط شمسٍ من العيس على         تلْتظي والدوامغُ فَرحنا فَقُمنا
  

دمغ فالن فالنا أي قهره وغلبه،كأنه شج رأسه إىل :يقال)٧(ومن هذا األصل الدمغ مبعىن القهر واألخذ،
  .الدماغ،وهذا فيه قهر وغلبه

  

غلبـه فيظهـر   ييقهـره و :،أيواملُفَسرونَ في املُراد بالدمغ يف اآلية على حنو ما قاله أهل اللُّغـة          

   :وإليه اإلشارة بقوله تعاىل)٨(بطالنه،                        .

  ]٨١/اإلسراء[
____________  

 .٣٦٥:اللُّغةمقاييس  .١
 .٦/٢٧٢:،تفسري الثعليب٣/٤٠١:،فتح القدير١١/٢٧٧:،تفسري القرطيب٣/٢٤١:تفسري البغوي .٢
 ].دمغ:[،التاجاللسان،القاموس احمليطخمتار الصحاح،،٩/١٣٤:عون املعبود :انظر .٣
 ].دمغ:[اللسان،التاج،٢/١٣٣:النهاية يف غريب احلديث واألثر .٤
 ].دمغ:[اللسان،التاج ،٨/٩٦:تهذيب اللُّغة /انظر .٥
 ].دمغ:[،اللسان،التاج٨/٩٦:تهذيب اللُّغة،١/١١٧:البيت يف ديوانه .٦
 ].دمغ:[التاج:انظر .٧
 .٣/٤٠١:،فتح القدير١١/٢٧٧:القرطيب تفسري:انظر .٨
  



 ٣٩٩

   ذ خ ر  
  تدخروناىلعت هلقَو يف:   َ                             

                                                                 ٤٩/آل عمران   
   

الذال واخلاء والراء يدل ):"١(حفظ الشيء لوقت احلاجة إليه،قال ابن فارس:يف األصلدخار اال         
اذختار وهو  وأصل االدخارذخرا،إذا أعددته للعقىب، الشيء أذخرهذخرت :يقال،"إحراز شيء حيفظه على

مـن  ألمـا  إىل ما يقارا من احلروف وهو الدال  تاء االفتعالف النطق قلبوا فيختل،وافتعال من الذخر
ومـن  )٢(،مث أدغمت الدال مع الذال األصلية فصارت داال مشددة،خمرج واحد فصارت اللفظة مذدخر

كُلُوا :"ويف حديث الضحية)٣(،"كان ال يدخر شيئا لغد أن النيب ":يف احلديثاستعمال املفردة ماجاء 
  ]الوافر:[ذبياين النابغة الل ومنه في الشعرِ بِهذَا املَعنى قو)٤(،"وادخروا

  

  )٥(حذار غد لكلّ غد طعام                            لست بذاخرٍ لغد طعاماً  و
  

  ]اخلفيف:[عنترة  بن شداد لهو يل وقت احلاجة،ومثله قو:ن يل ذخر،أيفال:ويقال
  

عومنِيلَي عوائبِ لَى النثٌ  ي                        هرِذُ وخي رِافَول جهم٦(يوم(  
  

___________  
 . ٣٩٣:اللُّغةمقاييس  .١
 ].ذخر:[اللسان .٢
، ٦/٢٦٩:،توضـيح املشـتبه  ٣/١٦٢٠:،مشكاة املصابيح٤/٤٢٤:،األحاديث املختارة١٤/٢٧٠:صحيح ابن حبان .٣

 صحيح يف ٤٨٤٦:  رقم حديث انظر)  صحيح(  :،قال عنه األلباين٧/٥٨٩:، مرقاة املصابيح١/٣٣٢:لسان امليزان
 . امعاجل

،األدب ٣/٨٥:،مسند امحد بن حنبـل ٥/٨٢:،مسند أيب عوانة)االدخار من األضاحي(٣/٦٩:سنن النسائي الكربى .٤
،تايل تلخـيص  ١/٣١:،غلط احملدثني٥/٢٥٢٢:،ذخرية احلفاظ٥/١٦٨:،طرح التثريب شرح التقريب١/١٩٨:املفرد

 :،قـال عنـه األلبـاين   ٣/١٣٥:ضة الندية،التعليقات الرضية على الرو٢/٣٨٨:،خالصة البدر املنري١/٣٠٤:املتشابه
 .) ٢٥٠٣(  داود أيب صحيح ،)  ٣٧٠/  ٤(  اإلرواء ، صحيح

 .١٩/٢٢٥:تاريخ مدينة دمشق:،كذلك يف١/٩٠:البيت يف ديوانه .٥
  .١/١٨٩:البيت يف ديوانه .٦



 ٤٠٠

اإلنسـان   مـن جـوف   الطعاميذخر فيها  الَّتي وهي حوايا البطن:املذاخر: ومن هذا األصل           
مألت الدابة وكذا  ،شبعأي متألت مذاخر فالن :جمازايقال ؛مسيت بذلك ألا حتفظ الطعام،)١(احليوانو

  ]الكامل:[الراعي النمريي قال.شبعت:مذاخرها
  

  متّألت ا سقيناها العكيسا              فلمهرِيدحاً وشر اددازا وهرذَاخ٢(م(  
  

ومنه في الشعرِ بِهـذَا  من مال أو غريه،واجلمع الذخائر،)٣(،ت حاجتهما خيبأ لوق:والذخرية مثل الذخر
  ]الطَّوِِيل:[املَعنى قَول الشاعرِِ

  
  )٤(ولكن إِخوانَ الصفَاِء الذَّخائر                  لَعمرك ما مالُ الفَتى بذَخريةٍ  

  

 :في قَوله تعالَىالدخار با في املُراد املُفَسرونَو            ةعلى حنو ما قاله أهلأي مـا  اللُّغ،

يا فـالن إن  :مرمي كان يقول للغالم يف الكتاب إن عيسى بن:"قال سعيد بن جبري)٥(ختبئون يف بيوتكم،
    :أهلك قد خبأوا لك كذا وكذا من الطعام فذلك قوله   )".٦(  

  
  
  

_____________  
  

١. ةاللُّغ بيذهة٧/١٤٠:تذخر:[،اللسان،املعجم الوسيط،التاج١/١٧٣:،اللطائف يف اللُّغ.[ 
٢. صني بن معاوية بن جندل، النمريي، أبو جندلهو عبمن فحول الشعراء احملدثني، كان مـن جلّـة    عرشا .يد بن ح

 كان راعي إبلٍ من أهـل باديـة  : وقيل. اإلبل وكان بنو منري أهل بيت وسؤدد قومه، ولقب بالراعي لكثرة وصفه
ومسـاه  . مراً وهو من أصحاب امللحمات عاصر جريراً والفرزدق وكان يفضل الفرزدق فهجاه جرير هجاءاً. البصرة

 ،]ذخر:[،اللسان،التاج٢/٣٩:،عمدة احلفاظ٣٢٦:املُفْردات،١/٨١:البيت يف ديوانهو.صني بن معاويةبعض الرواة ح
 .٢/٢٢٤:احلماسة البصرية: وبدون نسبة يف

 .١/٢٠٣:،أساس البالغة]ذخر:[التاج:انظر .٣
 .٢/٨١:،مجهرة األمثال]ذخر:[،اللسان،التاج٥/١٥٨:احملكم واحمليط األعظم:البيت بال عزو يف .٤
 .١/٢٩٠:تفسري ابن زمنني، ١/٧٣:سري اجلاللنيتف:انظر .٥
  .٢/٢٢١:الدر املنثور،٣/٢٧٩:الطَّبرِِيتفسري :انظر .٦



 ٤٠١

  ذ هـ ل  

  تذهل ـالَىعت هلقَو يف:                 

                                                                    ٢/احلج   

   
  

ذَهلت عن الشيء وذُهلت،وأذهلين كذا،أشـغلين  :يقال)١(االنشغال عن الشيء،:الذهول يف األصل      
،وقـال  "يشـغلك عنـه شـاغل   تركك الشيء تتناساه على عمد أو :الذهل):"٢(قال اخلليل.عنه كذا
يـذهل ذهـال   -لغتـان –ذهل الرجل وذُهل عنه:سيانا،يقالرث حزنا ونالذهول شغل يو"):٣(الراغب
لبيد بن ربيعة قال .املنشغل عنه:،والذاهل عن الشيء"تركه على عمد أو غفل عنه أو نسيه لشغل:وذهوال
  ]الطَّوِِيل: [العامري

  )٤(طّفْلِ وقد ذهلت أم الصيب عنِ ال           أتيناك والعذْراُء يدمى لَبانها  
  

أَذْهلَ خلِّـي عـن فراشـي    :" ،ويف املثلشغلت بنفسها عن ولدها مبا هي فيه من اجلدبأراد أن األم ان
يضرب ىف ذهول ،اشتغل بعبادته عن فراشهاوأصله أن امرأة شكت زوجها إىل القاضي ألنه )٥(،دهمسجِ

  ]الرجز:[ عبد اهللا بن رواحه ،ومنه في الشعرِِ قَولُ الرجل عن شأن صاحبه بغريه 
  

  هيلقم نع امزِيلُ الْها يبرض                     هيللخ نيلَ علُ الَخلذْهي٦(و(  
  
  

 )٧(وتنسى،تشتغل :أيواملراد بالذهول يف اآلية عند أهل التفسري على حنو ما قاله أهل اللُّغة،            
تترك رضيعها وتنساه من هول ما ترى ذلك اليوم،وذكر املرضعة دون غريها ألن األم أن املرضعة :واملعىن

  )٨.(ال ميكن أن تترك رضيعها يف كل الظروف
___________________  

  

 .٣٩٠:اللُّغةمقاييس :انظر .١
 .]ذهل:[،اللسان،التاج٦/١٤١:تهذيب اللُّغة:،وانظر)باب اهلاء والذال والالم معهما](ذهل:[العني .٢
 .١/١١٢:،روح املعاين١/٥٠٦:،كتاب الكليات١/٣٥١:،التعاريف]ذهل:[التاج:،وانظر٣٣٢:املُفْردات .٣
 .١/١١١:،احلماسة املغربية١/٨٨:البيت يف ديوانه .٤
٥. ةاللُّغ بيذهذهل:[،اللسان١/١٣٧:،املستقصي يف أمثال العرب٦/١٤١:ت.[ 
،أحاديـث  ١/٢٣٥:،سـري أعـالم النـبالء   ١/٢٥:،أسـاس البالغـة  ١/٢٢٤:الشعراء طبقات فحول:البيت له يف .٦

 .وليس يف ديوانه.١/٣٣٦:،أجبد العلوم١/٩٩:الشعر
 .١٢/٤:القرطيب ،تفسري٣/٤١٦:،تفسري السمعاين٢/٤٤٧:،تفسري السمرقندي٢/٤٤:جماز القرآن:انظر .٧
 .٢٩٨:مجاليات املفردة القرآنية:انظر .٨



 ٤٠٢

   ذ و د  
  تذودان ـالَىعت هلقَو يف:                        

                                     ٢٣/القصص   
  

عرب عنه ابن فارس بتنيحة الشيء عـن الشـيء،حيث   )١(الدفع واحلبس،: أصل الذود يف اللُّغة         
الذال والواو والدال أصالن،أحدمها تنحية الشيء عن الشيء،واآلخر مجاعة اإلبل،وحمتمل أن : ")٢(قال

 :ذدت غنمي عن غنم الناس،أذودهـا ذودا، أي :،من األول قوهلم"يكون البابان راجعني إىل أصل واحد
 تها وطردـا، سق:أيذدت اإلبل،:يقال)٣(،السوق والطرد والدفع:حنيتها ومنعتها،والذود عند أهل اللُّغة

  ]الطَّوِِيل:[ومنه في الشعرِ بِهذَا املَعنى قول سويد بن كراع العكلي
  

وابِ أَبِيتبِأَب افا يالقَومأُ                 كَأَندا ذُو ًبارس نش محا الوعز٤(ن(  
  

مسي حامي احلقيقة ذائد؛ألنه مدافع  أدفع،وإمنا يكون الدفع والطرد للتنحية وإال فليس بذود،ومن هذا:أي
  ]الطَّوِِيل:[عنها، واللسان مذود ،ألن به يدافع،قال عنترة بن شداد

  

سأْيتكُيم عين كُ نْإِونن تائاً  ي               خددلَنانُ العي دودذْوم يتي٥(نَ ب(  
  

  ]الطَّوِِيل:[ن ثابت رضي اهللا عنهلسانه،وأوضح منه قول حسان ب: أراد مبذوده
  

  )٦(ويبلُغُ ما ال يبلُغُ السيف مذْودي           لسانِي وسيفي صارِمان كلَاهما 
  

______________________  
 .٧٠٦:،من أسرار اللُّغة يف القرآن والسنة٤/١٦٥:فتح القدير :انظر .١
 .٣٩١:اللُّغةمقاييس  .٢
 :،تفسري النسفي١/٢٥٦:،معاهدة التنصيص]ذود:[،اللسان،التاج،القاموس احمليط٩/٤١٥:عظماحملكم واحمليط األ:انظر .٣

 .٣/٤٠٥:، الكشاف٣/٢٣٢
 الـرأي  صـاحب  األموي العصر يف كان،مامقد فارس شاعر: عوف بن احلارث بين العكلي،من كراع بن سويدهو  .٤

،البيـان  ١/٣٢٦:،اخلصـائص ١٢/٣٩٩:ين،األغا١٠/٥٥٦:احملكم واحمليط األعظم:والبيت يف.عكل بين يف والتقدم
 .٢٠/٥٥:الطَّبرِِي،تفسري ]بوب:[، اللسان،التاج١/١٢٢:،إعجاز القرآن١/٢١٩:والتبيني

 .٢/٦٨٩:،ذيب اآلثار مسند علي١/٤٤٦:،معجم ما استعجم]ذود:[،اللسان،التاج١/٣٧:البيت يف ديوانه .٥
،أدب ١/١٨٧:،مجهـرة أشـعار العـرب   ١/٢٠٩:،أسـاس البالغـة  ]ذود:[،اللسان،التاج١/٧٥:البيت يف ديوانه .٦

 .١/٥٢٢:،الكامل يف التاريخ١/٤٤:االسة

  



 ٤٠٣

يقال مخس ذود أي مخس ،بني الثالث إىل العشر،القطيع من اإلبلالذود مبعىن :ومن األصل الثاين        
الذود إىل الذود :"يف املثلو)٢(،"ليس فيما دون مخس ذود من اإلبل صدقة:"ويف احلديث)١(،من الذود

ولعل الـذود بـدأ   واجلمع أذواد،،يضرب يف اجتماع القليل إىل القليل حىت يؤدي إىل الكثري )٣(،"بلإ
    .خاصا باإلبل مث أصبح عاما لكل شيء

  
 ،أو حبس،دفع أو طرد،أو منعمما سبق يتضح أن الذود هو تنحية شيء عن شيء،ويكون ذلك ب        

متنعـان  :أي"دانتذو:"،فقولهاللُّغةلك متفقون مع أهل أو كف،وهذا هو املراد عند أهل التفسري،وهم بذ
هما وحيبساا عن ورود املاء حـىت  مأما يكفان غن:لئال ختتلط بغنم الناس،واملعىن)٤(وحتبسان غنمهما؛

  )٥(.اءامل حوض الناس وخيلو بينهما وبنييفرغ 
  

   ر ت ع  

  يرتعالَىعت هلقَو يف:                      
                                                                              ١٢/يوسف                                     

   
اء والعني كلمة واحدة، الراء والت):"٦(االتساع يف املأكل واملشرب،قال ابن فارس:األصل يف الرتع       

أكل وشرب مـا شـاء يف    إذاتاعا رتعا ورتوعا ورِرتع يرتع  :،يقال"وهي تدل على االتساع يف املأكل
  .خصب وسعة

_____________  
١. ةاللُّغ بيذهذود:[،املعجم الوسيط١٤/١٠٦:ت.[ 
 ،)العشر أو نصف العشرباب ما فيه (٢/٦٧٥:،صحيح مسلم)باب أخذ العناق يف الصدقة(٢/٥٢٩:صحيح البخاري .٢

 ،١/٣٤٠:،احملرر يف احلـديث ٢/٩٣:،سنن الدار قطين٢/١٩:،سنن النسائي الكربى٢/٣٨٨:اجلمع بني الصحيحني
 .١/١٧٤:كفاية األخيار

، مجهرة ١/٣٧٧:واألدب اللُّغة،املزهر يف علوم ١/٤١٠:،أدب الكاتب٢/٢٨٩:،مجهرة األمثال١/٢٧٧:جممع األمثال .٣
،اللسان، القـاموس  خمتار الصحاح  ،٦٦ /١:،حروف املعاين١/١٤٦:يل يف لغة العرب،األما١/٣٢٤:خطب العرب

 ].ذود:[املعجم الوسيطالتاج، ،احمليط
، ٤/٢٨٨:،تفسري البيضـاوي ٣/٤٤١:،تفسري البغوي٧/٨:أَبِي السعود،تفسري ٣/١٠٤:التسهيل لعلوم التنزيل:انظر .٤

 .٢/٥٩:،روح املعاين١٣/٢٦٨:فسري القرطيب،ت١/٥١٠:،تفسري اجلاللني٩/٢٩٦٣:تفسري ابن أيب حامت
 .٤/١٦٥:فتح القدير،٣/٤٤١:تفسري البغوي،٩/٢٩٦٢:تفسري ابن أيب حامت،٦/٤٠٦:الدر املنثور:انظر .٥
 .٤٤١:اللُّغةمقاييس  .٦



 ٤٠٤

  
 أرتـع اجعلوا بينكم و بني احلرام سترا من احلالل،من فعل ذلك استربأ لعرضه ودينه،ومن :"ويف احلديث

تع إىل جنب احلمى،يوشك أن يقع فيه،وإن لكل ملك محـى،وإن محـى اهللا يف األرض   فيه،كان كاملر
، وذكر الراغب أن الرتع حقيقة يف أكل البـهائم .أكل ما شاء وتبسط يف املطعم وامللبس:أي)١(،"حمارمه

 يفرتعت اإلبل إذا أكلت ما شاءت وال يكون إال :يقال)٢(ويستعار لإلنسان إذا أريد به األكل الكثري،
عنتـرة  بـن   قال ) ٣(.لناس إذا كانوا خماصيبيف اومرتعون وراتعون ،تاع يف البهائمراتع ورِ،واخلصب

  ]الرمل: [شداد
  )٤(زورةَ  الذئبِ على الشاةِ رتع                           زرتين تطلب مين غفلةً   

  
  

  ]الطَّوِِيل:[وقال علقمة الفحل
  

  )٥(كَمشيِ العذارى يف املُالِء املُهدبِ                    رأينا شياها يرتعني خميلَةً  
  

اليشكري  سويد بن أيب كاهلقول  في الشعرِ بِهذَا املَعنىومنه )٦(اغتابين،:رتع فالن يف حلمي:ومن ااز
  ]الرمل:[فيمن أظهر له ودا وأخفى بغضا

  

حه  ـْين إذا القَيـيـِّيـويت                           عتي رملُو له لَحخ٧(وإذا ي(  
___________  

 انظـر  ،) صحيح(  :،قال األلباين١/١٢٧:،فتح الباري١/٣٦:اجلامع الصغري التيِسير بِشرحِ،٣/٣٩٩:مسند أيب عوانه .١
 . اجلامع صحيح يف ١٥٢:  رقم حديث

 .٣٤١:املُفْردات .٢
 ].رتع:[تاج،اللسان،ال٢/١٥٩:تهذيب اللُّغة :انظر .٣
 .١/١٠٧:البيت يف ديوانه .٤
 .٢/١١١٩:،احلماسة املغربية٨/٢٠٢:،األغاين١/١٤:البيت يف ديوانه .٥
 ].رتع:[التاج :انظر .٦
 شـاعر،من :سـعد  اليشـكري،أبو  الكناين حسل،الذبياين بن حارثة ابن) شبيب غطيف،أو(كاهل أيب بن سويدهو  .٧

 تسـمى  كانت عينية شعره أشهر،العراق بادية يسكن كان،عنترة طبقة يف سالم ابن عده،مواالسال اجلاهلية خمضرمي
 ومجـع ) منتزع ففؤادي سليمى من يدع مل خيال العني أرق: (مطلعها القصائد، أطول من وهي) اليتيمة(اجلاهلية يف

ــوان يف شــعره ــالم.( دي ــت يف)٣/١٤٦:األع ــة:،والبي اللُّغ بيــذ هــة٢/١٦٠:ت  ،١/٢٢٠:،أســاس البالغ
  .١/٤٦٤:،غريب القرآن١/٣٧٥:،االسة وجواهر العلم١/٥٢١:انة األدب،خز١/١٩٨:املفضليات

  



 ٤٠٥

 إني ": بن اخلطاب عمر حديث يفو)١(اإلقامة يف اخلصب واملرعى يف أكل وشرب،:والرتوع        
 وأَرتع،مجاز وهو)٣(،املَرتع يف يشبعوا حىت يدعهم وأنه للرعية رعايته حسن يريد)٢(،"فأُشبِع أُرتع واِهللا
وأصله أن قوما أسروا رجال حنيفا فأحسنوا )٤(،"القيد والرتعة"ومنه املثل ،ورعوا خصبٍ يف وقَعوا:القوم
أي  "القيد والرتعة " :خرجت من عندنا حنيفا وأنت اليوم بادن،فقال هلم:فهرب إىل قومه،فقالوا له إليه،

  )٥.(زالفأرسلها مثال،ويضرب ملن حسن حاله بعد اهل اخلصب،
  

أي :،أي يتنعم ويأكل ما شـاء،واملعىن اللُّغةعلى حنو ما قاله أهل بالرتع  في املُرادأكثر املفسرين و       
  .أرسله معنا يتسع يف املأكل واملشرب

  
   ز ر ي  

  

  تزدري الَىعت هلقَو يف:                                                     
                                                                                          ٣١/هود                                     

  

واحلرف املعتل يدل علـى احتقـار    الزاء والراء:")٦(االحتقار،قال ابن فارس:االزدراءاألصل يف         
تـزدري  فإنه أجدر أن ال :"ويف احلديثحتتقره،:وتزدريهازدرته عيين احتقرته،:،يقال"الشيء والتهاون به

  ]الوافر:[ومنه في الشعرِ بِهذَا املَعنى قَول الشاعرِِأن ال حتتقرها،واملزدري احملتقر،:أي) ٧(،"اهللا نعمة 
  

بياعدرِالقَ هيب دزوتيلَ                             هرِيلحهت وهنيره غالصي٨(ر(  
________________  

  
 .٢/٢٢٦:تفسري الثعاليب ،٣/٢٢٣:ر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزاحملر :انظر .١
 ].رتع:[،التاج٢/١٩٤:النهاية يف غريب احلديث واألثر .٢
 ].رتع:[اللسان،التاج :انظر .٣
الزاهر ،١/١٩٧:،البيان والتبيني٢/١٠٠:،جممع األمثال١/٥٣:،فصل املقال شرح كتاب األمثال٢/٣٥:هرة األمثالمج .٤

 .١/٢٢٠:، أساس البالغة٢/١٥٣:تهذيب اللُّغة،٢/٢٧:البن األنباري
 .١/٣٤١:املستقصى يف أمثال العرب ،١/٣٦٦:جممع األمثال ،١/٥٥:فصل املقال يف شرح كتاب األمثال .٥
 .٤٧١:اللُّغةييس مقا .٦
 :،مرقـاة املفـاتيح  ٢/٧٤٤:،الزواجر٣/١٣١:،الترغيب والترهيب٢/١٥٧:،املعجم الكبري٢/٧٩:صحيح ابن حبان .٧

 . اجلامع ضعيف يف ٢١٢٢:  رقم حديث انظر)  جدا ضعيف(  :،قال عنه األلباين٥/٦٦
 .٥/٢١٩:،تفسري البحر احمليط٢/٤٩٥:،فتح القدير٩/٢٧:تفسري القرطيب:البيت بال عزو يف .٨



 ٤٠٦

  

 وهو افتعال من زريت عليه زراية،إذا عبته،)١(االحتقار واالنتقاص والعيب،: اللُّغةواالزدراء يف          
ألما ؛إىل ما يقارا من احلروف وهو الدال قلبت تاء االفتعالف النطق فيختلوأصل ازدريت ازتريت،و

 قالَ كعب األشقري خياطـب بعـض  .العائب:والزاري،عابه:زرى عليه فعله:يقال)٢(،من خمرج واحد
   ]السريع:[اخلوارِج وكان قد عاب عمر بن عبيد اهللا

  

  )٣(قد قُلْت فيه غَير ما تعلَم                         يا أَيها الزارِي على عمرٍ 
  

  ]الطَّوِِيل:[ر خقالَ اآلو
  

ي علَى لَلَََوإنين ى لَيارٍ وإنز                   ى ذَلَعف اكيما بينهانميدتس٤(ا ن(  
  

  ]البسيط:[وقال النابغة الذبياين.عاتب ساخطٌ غَير راضٍ :أَي
  

ئْتبماً نععلى ن انرجةً اهلباتقْياً         عاً سيعرذَاك وبِ لاتارِي الع٥(الز(  
  

يعـين  )٦(،م أعيـنكم أي حتتقرهم وتستصغره:له أهل اللُّغةو ما قاعلى حن في املُرادوأهل التفسري        
ال أقول إن اهللا تعاىل ال يكرمهم باإلميان وال يهدي ":املؤمنني،وذلك أم قالوا هم أراذلنا،واملعىنضعفاء 

  )٧".(من هو حقري يف أعينكم،ولكن اهللا يهدي من يشاء
_____________  

  

 ].زري:[،اللسان٢/٣٠٢:النهاية يف غريب احلديث واألثر .١
 .املصادر السابقة :انظر .٢
هو كعب بن معدان األشقري،واألشاقر قبيلة من األزد،شاعر فارس خطيب معدود يف الشجعان،من أصحاب املهلب  .٣

بن أيب صفرة،مدحه ومدح ابناءه،ورافقهم يف حروم على األزارقة،أوفده املهلب إىل احلجاج مبشرا بانتصاره علـى  
 ].زري:[،اللسان ، التاج١٣/١٦٨:تهذيب اللُّغة:بال نسب يف  البيتاألزارقه،و

 ].زري:[اللسان،التاج:البيت بال نسب يف .٤
، ١/١٤٨:جـم األفعـال  ،مع١/٩٧:،مجهـرة أشـعار العـرب   ١/٢٧٠:،أساس البالغـة ١/٣١:البيت يف ديوانه .٥

 .٥/٣٣٤:،أضواء البيان١/٧٤:الكشاف،١/٥١٠:املدهش
 ،١/٢٦٤:ياقوتة الصراط،٢/١٤٧:،تفسري السمرقندي٢/٤٢٥:تفسري السمعاين،٢/١٠٤:التسهيل لعلوم التنزيل:انظر .٦

تفسري العز بـن عبـد    ،٢/٤٩٥:فتح القدير،٢/٢٠٣:تفسري الثعاليب،٣/١٦٦:احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز
 .٤/٩٩:، زاد املسري٢/٨٧:السالم

  .٢/١٤٧:تفسري السمرقندي .٧
  



 ٤٠٧

 ز ف ف   
  يزفونهلقَو يالَى فعت:                        ٩٤/ الصافات                                     

  
محلـت  :أيزوجها زفّاً  بيتزفت العروس إىل :يقال)١(اخلفة يف كل شيء،:أصل الزف يف اللُّغة        

وأصله من زفيف النعامة وهـو ابتـداء   طوات،خفة وتقارب يف اخل فيهالَّذي شي املوهو  على الزفيف،
 لـيس ا هبوبهبت   أيزفوفاً زفيفا والريح تزِف زفَّت :يقال جمازا)٢(حال بني املشي والطريان، عدوها

زف اإلبل يزفهـا  :يقال،و"يمض ذلك يف بالشديد،ولكنه ليس هبوب وهو):"٣(،قال اجلوهريبالشديد
 :قول علقمة الفحل يصف ظليما في الشعرِ بِهذَا املَعنى ،ومنهتابعها ومحلها على الزفيف:أي،زفازفيفا و

  ]البسيط[
  

  قفن شيهه يف مديزفال ت               سؤومم دن الشويد فيف٤(وال الز(  
  

  ]الكامل:[اهلذيلأيب ذؤيب منه قول كذلك و
  

فَّتلُ وزومن الش درب يشا العكم         فز امعإِىل الن فّانِهح وح٥(الر(  
  

رمى بنفسه :أي،الطائر زفا و زفيفازف :يقال)٦(اإلسراع ومقاربة اخلطو،:اللُّغة والزف والزفيف يف      
 والريح إذا هبت يف مضي،والزف كما أفهمه هو هيئة تكون يف املشي،أقرب إىل السرعة،،وبسط جناحيه

 يتهيأ للطـريان،  ئة الطائر وهوإحساس خبفة،وهي هيئة تشبه إىل حد كبري هيمع تقارب يف اخلطوات مع 
  .ميشون كهيئة الزف:أي،جاء القوم يزفون:يقال

______________  
 .٤٥٢:اللُّغةمقاييس :انظر .١
٢. ةاللُّغ بيذهرفف:[،اللسان٢٦/١٢٩:،التفسري الكبري١٣/١١٨:ت.[ 
 ].زفف:[التاج:،وانظر]زفف:[الصحاح .٣
 ].نفق[ :التاج ، اللسان،٤/٣٦٧:، احليوان١/٦٤٩:،أساس البالغة١/٤٠٠:،املفضليات١/٧:قمة يف ديوانهالبيت لعل .٤
 .٤/٦:تهذيب اللُّغة:،وبال نسب يف٤/٤٧٩:،احملرر الوجيز]روح:[،اللسان،التاج٥/١٣٦:خزانة األدب:البيت له يف  .٥

 .وليس يف ديوانه
 ]. زفف[:، اللسان،التاج٩/١١:احملكم واحمليط األعظم .٦

  



 ٤٠٨

لكنهم حتما ال )١(ما قاله أهل اللُّغة،أي يسرعون، بالزف يف اآلية على حنو في املُراد املُفَسرونَو        
ميشـون  :أي):"٢(مة األلوسيأقرب إىل السرعة،قال العال هي الَّتيهيئة الزف يقصدون جمرد السرعة،إمنا 

  ".نال أصنامهم بشيءطمأنينة من أن ت ا كانوا يفومهل من زفاف العروس إذ على تؤدة
  

فمن فتح أخذه من زف يزف،ومن ضم أخذه من )"٣(،م الياء والباقون بفتحهاضقرأ محزة يزِفُّونَ ب وقد
  )٤".(أزف يزف،ومها لغتان معنامها اإلسراع يف املشي

  
  س ط و  

 يسطون الَىعت هلقَو يف:                                                         
                                                  ٧٢/احلج                                     

   
عتل أصل يـدل  ف املحلرالسني والطاء وا):"٥(القهر والبطش،قال ابن فارس:األصل يف السطو         

لفرس سـاطيا  سطا عليه وسطا به إذا قهره وتناوله بالبطش والعنف،ومنه مسي ا:يقال،"على القهر والعلو
  .يعلوها بعنف:أي)٦(ألنه يسطو على طروقته،

  
_____________  

  
 ،تفسـري ٥/١٨:،تفسـري البيضـاوي  ٤/٣١:،تفسري البغوي٤/٥٢:،الكشاف٣/١٧٣:التسهيل لعلوم التنزيل:انظر .١

 ١:،تفِْسـير السـعدي  ٨/١٤٩:،تفسري الثعليب٤/٤٠٥:عاين،تفسري السم١/٥٩٣:،تفسري اجلاللني٢/٩١٢:الواحدي
 .١/٢٢٣:تفسري غريب ما يف الصحيحني ،٧٠٥/

 .٢٣/١٢٣:روح املعاين .٢
٣. يف فضـالء  ،إحتا١/٥٤٨:،السبعة يف القراءات١/٣٠٢:،احلجة يف القراءات السبع١/١٨٦:سري يف القراءات السبعالَّت

،احملـرر  ٢/٦٦٥:،إبراز املعاين من حرز األمـايل ١/٦٠٩:،حجة القراءات١/٤٧٣: البشر يف القراءات األربعة عشر
 .٤/٤٠٢:،فتح القدير٧/٣٥١:،تفسري البحر احمليط٤/٤٧٩:الوجيز

 .١/٣٠٢:احلجة يف القراءات السبع .٤
 .٤٧٩:اللُّغةمقاييس  .٥
  ].سطا:[،العني،اللسان،التاج١/٢٩٦:الغة أساس الب ،١٣/٢٠:تهذيب اللُّغة :انظر .٦

 
  



 ٤٠٩

،سواء كان ذلك بضـرب أو  سطا به يسطو إذا بطش به:يقال)١(شدة البطش،:لسطو عند أهل اللُّغةوا
في الشعرِ بِهذَا  ومنه)٢(سطا فالن على فالن أي تطاول عليه،وأمري ذو سطوة أي ذو شتم وظلم،بشتم،و

  ]الكامل:[باينيالش وعلة بن احلارث قول املَعنى
  

نفَلَئ تفَونْ عفولَالً ألعج          نولَئ تطَوألُ سننظْمي وه٣(ع(  
  

وأصله من سطا الفحل إذا قام على رجليه ورفع البطش برفع اليد،:"هو)٤(قال الراغب يف تعريفه للسطو
   :ن قوله تعـاىل ،ولعل الراغب خص البطش باليد م"يديه،إما مرحا وإما نزوا على األنثى      

       ]والسطوة املرة،واجلمع سطوات] ١٩٥/األعراف.  
  

يقعـون  :"قال حممد بـن كعـب  )٥.(يبطشون:ما قاله أهل اللُّغة،أيعلى حنو  في املُرادوأهل التفسري  
ن يتلـون  الَّذيب ت يكادون يبطشونياأن الكفار من شدة غيظهم وكراهيتهم لسماع اآل:واملعىن)٦(،"م

يعين أهـل مكـة   ": )٨(قال الفَراء)٧.(وأصحابه  القرآن بالضرب والشتم واإلساءة،يعين مبحمد 
  ". يتلو القرآن كادوا يبطشون بهكانوا إذا مسعوا الرجل من املسلمني
_________________  

  
النهايـة يف  ،٢/١٥:الزاهر البن األنبـاري ،١٢/٩٥:سري القرطيب،تف]سطا:[،العني،اللسان١٣/٢٠:تهذيب اللُّغة:انظر .١

 .٣/٤٦٨:، فتح القدير٢٣/٥٩:،التفسري الكبري٢/٣٦٦:غريب احلديث واألثر
 .١٣/٢٠:تهذيب اللُّغة  :انظر .٢
) الكـالب ( يوم شهد،قضاعة فرسان جاهلي،كأبيه،من شاعر: اجلرمي احلارث بن اهللا عبد بن وعلة بن حلارثهو ا .٣

/ ١:الزاهـر البـن األنبـاري   : والبيت يف.جنا ولكنه املنقري، عاصم ابن قيس يقتله وكاد) مشام و جبلة بني( ينالثا
،السـرية  ١/٦٤:،ديوان احلماسـة ١/١٧٩:،اتفاق املباين وافتراق املعاين١/٢٦٦:،األمايل يف لغة العرب٤٣٩،٢/١٥

 ].جلل:[،اللسان،التاج٤/٥٠:النبوية
 .٤١٠ :املُفْردات .٤
،تفسـري  ١٢/٩٥:،تفسـري القـرطيب  ١٧/٢٠١:الطَّبـرِِي ،تفسري ٣/٢٩٨:،تفسري البغوي٦/٧٤:در املنثورال:انظر .٥

،التبيان يف تفسري ٢/١٢:،تذكرة األريب يف تفسري الغريب٣/٤٦٨:،فتح القدير٥/٤٥١:زاد املسري ،٣/١١٣:النسفي
 .١/٣٠٤:غريب القرآن

 .٧/٦٢:أضواء البيان ،١٧/٢٠١:الطَّبرِِيتفسري  :انظر .٦
 .٦/٣٥٨:،تفسري البحر احمليط٤/٤٣١:،معاين القرآن١٢/٩٦:تفسري القرطيب:انظر .٧
  .١٩/٦٧:،عمدة القاري٨/٤٤٠:فتح الباري:انظر، و٢/٢٣٠:معاين القرآن .٨



 ٤١٠

  س ف ع  

  لنسفعاالَىعت هلقَو يف:                         ١٥/العلق                                     
  

 ):١(أصالن،أحدمها لون من األلوان،والثاين تناول شيء باليد،قال ابن فـارس  اللُّغةملادة سفع يف         
فـاألول السـفْعة،وهو   ،"،واآلخر تناول شيء باليدنالسني والفاء والعني أصالن،أحدمها لون من األلوا"

 تغـري :أي،سفعته:أو الشمس إذا لفحته النار نسانلإليقال )٢(ان،السواد مع لون آخر يشبه لون الدخ
  ]الطَّوِِيل:[ل النابغةومنه في الشعرِ بِهذَا املَعنى قو)٣(فع،ومن هذا  قيل لألثايف الس ته،لون بشر

  

مادر تحمه الريح كُلِّ نم هوِجة     وفْعس ىلَع ام نهنيب وحِاض٤(ن(  
  

  ]الطَّوِِيل:[زهري بن أيب سلمى  لقو كذلك منه،يعين األثايفّ والرماد
  

  )٥(ونؤياً كحوضِ اجلد مل يتثلمِ  ٍ       أثايفَّ سفْعاً يف معرسِ مرجلٍ  
  

ويكون كذلك )٧(يف خديه سواد، الَّذيواألسفع الثور الوحشي )٦(ومنه قيل للصقر أسفع اعتبارا بلونه،
ُء أنا وامرأة سـفْعا  :"ويف احلديثالرجل أسفع واملرأة سعفاء ،إلنسان بسبب حر مشس أو نار،يف خد ا

  )٨(."اخلدين كهاتني يوم القيامة
_____________  

 .٤٨٤:اللُّغةمقاييس  .١
 ،٨/٤٩١:تفسري البحـر احملـيط   ،٢/٣٧٤:النهاية يف غريب احلديث واألثر ،١/٥٠٠:احملكم واحمليط األعظم :انظر .٢

 ].سفع:[،اللسان،التاج١٤/٤٠:عون املعبود ،٢/٢٢٤:األمايل يف لغة العرب ،٤/٤٢٠:املشكل كشف
 ].سفع:[اللسان ،٤١٣:املُفْردات:انظر .٣
 .،وليس يف ديوانه]سفع:[،اللسان]باب العني والدال والباء معهما:[،العني٤/١٢٤:تهذيب اللُّغة:للنابغة يفبيت ال .٤
، ١/٢٤:الزاهر البن األنبـاري ،١/٨٩:،مجهرة أشعار العرب٢/٤٤٢:،خزانة األدب١/١:البيت من معلقته يف ديوانه  .٥

 .١/٣٧٦:الطَّبرِِي،تفسري ١٣٥:،شرح املعلقات العشر]أثف:[التاج
 .٥/٤٦٩:فتح القدير :انظر .٦
 ].سفع:[التاج :انظر .٧
 :اد املعـاد ،ز٣/٢١:،كشف املشـكل ٣/١٣٨٩:،مشكاة املصابيح)باب يف من ضم اليتيم(٤/٣٣٨:مسند أيب داؤود .٨

:  رقـم  حـديث  انظـر )  ضعيف(  :،قال عنه األلباين١٠/٤٣٦:،فتح الباري٣/٢٣٦:،الترغيب والترهيب٥/٦٦٦
 . اجلامع ضعيف يف ١٣٢٣



 ٤١١

: السـفع :"ن املربد،وع"أخذت ا :أي،سفعت بيده"):٢(قال أبو عبيدة)١(السفع،وهو األخذ،:والثاين
 ،فعت بالشيء إذا قبضت عليه وجذبته جذبا شديداس:يقال):٤(اللُّغةأهل  عن بعضو)٣(،"اجلذب بشدة

  ]الكامل:[عمرو بن معدي كرب قول في الشعرِ بِهذَا املَعنى ومنه
  

  )٥(من بينِ ملْجِمِ مهرِه أو سافعِ         قَوم إذا سمعوا الصريخ رأَيتهم 
  

  ".سواد ناصيته:أي ،فعة الفرس بس األخذ السفع:")٦(والراغب مجع بني األخذ والسواد،فقال
  

  :في املُراد بالسفع يف اآلية قوالنوللمفسرين 
إىل ا نسحبه للنأخذن بناصيته و:أي:واملعىن)٧(،األخذ،أي لنأخذن بناصيته:وعليه أكثر املفسرين:األول
  :قوله تعاىلشبيه  وهذا)٨(النار،      ] .٤١/الرمحن[  

____________  
، اللسـان،  ٢/٣٧٥:النهاية يف غريب احلـديث واألثـر  ،٢/١٨٢:،الفائق٤/١٠٦:غريب احلديث البن سالم:انظر .١

 ،١٩/٣٠٣:،عمدة القاري]سفع:[التاج
 .٣/٥٧٣:،كشف املشكل٨/٧١٤:،فتح الباري٩/١٧٨:زاد املسري:،وانظر٢/٣٠٤:جماز القرآن .٢
 .٨/٤٨٨:،تفسري البحر احمليط٣٠/١٨٦:،روح املعاين٢٠/١٢٥:تفسري القرطيب:انظر .٣
،تفسري غريب ما يف الصحيحني ٣/٥٧٣:،كشف املشكل٥/١٤٨:، تفسري ابن زمنني٢٠/١٢٥:تفسري القرطيب: انظر .٤

 .١/٣٦٧:البخاري ومسلم
 املدينـة  على وفد،املذكورة الغارات اليمن،وصاحب فارس:الزبيدي اهللا عبد بن ربيعة بن كرب معدي بن عمروهو  .٥

 إىل رجـع  مث.اليمن يف عمرو ارتد  النيب تويف وملا.وعادوا وأسلموا، زبيد،فأسلم بين من عشرة يف ،للهجرة ٩ سنة
 ،القادسية فشهد العراق، إىل عمر وبعثه،عينيه إحدى فيها وذهبت الريموك، فشهد الشام، إىل بكر أبو فبعثه ،اإلسالم
: " فيها قول الَّتي قصيدته أشهره جيد شعر له، ريةكث شجاعته وأخبار،اجلاهلية قسوة فيه أبيها، النفس، عصي وكان

 مجع،القادسـية  يـوم  عطشا قتل: وقيل،الري من مقربة على تويف"  تستطيع ما إىل وجاوزه فدعه شيئا تستطع مل إذا
: ،وحلميد بـن ثـور يف  ٧/٥٢٣:،أضواء البيان١/١٧:والبيت يف ديوانه)٥/٨٦:األعالم.(حيمل امسه ديوان يف شعره

 :،تفسري البحر احمليط٦/٢٥٨:تفسري السمعاين:،وبال  عزو يف٩٠:،حاشية مغين اللبيب٢/٢٠٢:دة احلفاظحاشية عم
 ].سفع:[، اللسان،التاج٣/١٥١

 ].سفع:[التاج:،وانظر٤١٣:املُفْردات .٦
ـ  ،٩/١٨٠:أَبِي السـعود تفسري  ،٤/٧٨٤:الكشاف ، ٣٠/٢٥٥:الطَّبرِِيتفسري  ،٣٢/٢٣:الكبريالتفسري  :انظر .٧ ري تفس

 .٣٠/١٨٦:روح املعاين ،٤/٣٤٩:تفسري النسفي ،٥/٥١١:تفسري البيضاوي ،٤/٥٠٨:البغوي
،فـتح  ٣٠/١٨٦:،روح املعـاين ٢٠/١٢٥:،تفسري القرطيب٤/٥٠٨:،تفسري البغوي٩/١٨٠:أَبِي السعودتفسري :انظر .٨

  .١/٩٣٠:تفِْسير السعدي،٥/١٤٨:نتفسري ابن زمنني٥/٤٦٩:القدير
  



 ٤١٢

  
  :تعاىلو سبحانه وهذا كقوله، ألا مقدم الوجهاكتفى بذكر الناصية و)١(،ودن وجههلنس:أي:الثاين

              ]١٦/القلم[.  
  
قهـر  ألن من أخذ بناصيته بطريق ال؛هماوميكن اجلمع بينت اآلية، والقوالن هلما أصل يف اللُّغة،وبه فسر 

وديد لكل من ميتنع أو مينع غريه عن طاعة عظة  ،وهيية يف أيب جهلاآلو،أذله وأحدث له تغريا يف لونه
  .اهللا عز وجل

  

 "لنأخـذن " ،وهذا أوقع من مرادفـه االشديدة  لتصور جبرسها معناه قد جاءت هذه املفردةو           
: تعاىلعند تفسريه لقوله وهذا ما استشعره سيد قطب رمحه اهللا )٢(باإلضافة إىل اختالف الداللة بينهما،

             ٣".(ور حسية لألخذ الشديد السريعص":حيث قال(  
  

         
  س ل ب  

  يسلبهمالَىعت هلقَو يف:                     
                                                                           ٧٣/احلج                                                                                                         

   
السني والالم والباء أصـل  "):٤(أخذ الشيء خبفة واختطاف،قال ابن فارس:اللُّغةأصل السلْب يف         
 :سلبته الشيء أسلبه سلبا إذا أخذته،والسلُوب من النوق:،يقال"فة واختطافهو أخذ الشيء خبوواحد،

ي٥(.يسلب ولدها،أي يؤخذ مبوت أو حنوه الَّت(  
_____________  

  
 .٣٠/٢٥٥:الطَّبرِِي،تفسري ٦/٢٥٨:،تفسري السمعاين٣٢/٢٣:التفسري الكبري:انظر .١
 .٢١:يف القرآن الكرمي التصوير الفين .٢
 املرجع السابق .٣
 . ٤٨٨:اللُّغةاييس مق .٤
 ].سلب:[،العني،التاج١٢/٣٠١:تهذيب اللُّغة :انظر .٥



 ٤١٣

ه، تنزع عن الَّتيثيابه :أيب القتيل،لْومنه س)١(الغري على سبيل القهر، نزع الشيء من:اللُّغةوالسلب يف   
يشمل كل ،ويبدو أنه "كل لباس على اإلنسان سلب"):٢(قال اخلليل.فهو فعل مبعىن مفعول أي مسلوب

سلبه فـؤاده  :قوهلمومن ااز )٣(،"من قتل قتيال فله سلبه:"ما معه من ثياب وسالح ودابة،ويف احلديث
مثـل   ومجعه السلُب )٤(اد الَّذي تلبسه املرأة يف املأمت،وهو ثوب احلد:ومن هذا األصل السالب،وعقله

  ]الرجز:[قال لبيد بن ربيعه العامري.كتاب وكتب
  

يف الس ودساحِلُب الس٥(ويف اَألم(  
    

  )٦".(حشوها ليف أو سلب:"،ويف احلديثللحاء الشجر املنزوع منه سلب ومن هذا قيل
  

ال يستطيعون إنقـاذ مـا    :،أياللُّغةبالسلب يف اآلية على حنو ما قاله أهل  في املُراد املُفَسرونَو         
ن الـذباب  بأنواع الطيب فكـا  أوثامكانوا يضمخون ار أن الكف):٧(يأخذه الذباب،وبعض املفسرين

  .يتسلط ويذهب بذلك الطيب
  

وأغلب الظن أم كانوا يصنعون أصنامهم من متر أو عجني فيأخذ منه الذباب،وقد جاء عـن           
يعبد صنما له من متر، فإذا جاع أكل منـه،وال يعـرف عـن     يف اجلاهلية أنه كانعمر بن اخلطاب 

ه الذباب،إمنا فليس املقصود هنا الذباب وال ما يأخذ.نه يقع على الطيب فضال على أن يأكل منهالذباب أ
  .يعبدوا ويدعوا من دون اهللا الَّتيظهار عجز اآلهلة املقصود من اآلية إ

_________________  
  

 .١١٧:ر اللُّغة،أسرا٢/٣٠٨:مال اإلعالم بتثليث الكالم،إك١/٤١١:،التعاريف٤١٩:املُفْردات:انظر .١
 ).باب السني والالم والباء معهما](سلب:[العني .٢
،مسـند  )قتل قتيال فله سـلبه باب من (٢/٣٠١:،مسند الدارمي)باب السلب للقاتل(٦/٣٠٧:سنن البيهقي الكربى .٣

،حتفـة  ١/٣٠٩:،علل احلديث٨/١٠٢:صحيح ابن حبان)باب ما جاء يف من قتل قتيال فله سلبه(٤/١٣١ :الترمذي
ــاوي ٤/٥٣٧:،الوســيط٣/١٨٣:،شــرح الزركشــي٤/١٤٨:،اإلنصــاف للمــرداوي١/٣٢٩:الطالــب ،فت
 .) ٢٤٣( داود أيب ،صحيح) ٥٣ - ٥٢/  ٥( صحيح،اإلرواء:قال عنه األلباين ،٢/٧٢٠:السعدي

 .١٠٨:،معجم الفرائد]سلب:[اللسان،املعجم الوسيط:انظر .٤
 :اللسـان، الصـحاح  ،٤٨٨:اللُّغةمقاييس ،١٢/٣٠١:ةتهذيب اللُّغ،١/١٩٠:غريب احلديث البن سالم:الرجز له يف .٥

 ].رمح:[، اللسان،الصحاح،التاج]سلب[
النهاية يف غريب احلديث ،٢/١٩٥:،الفائق١/٤٩١:،غريب احلديث البن اجلوزي٤/٢٤٣:غريب احلديث البن سالم .٦

 .مل أجد له خترجيا.١٢/٣٠١:،تهذيب اللُّغة٢/٣٨٧:واألثر
  .٦/٣٦٠:،تفسري البحر احمليط٣/٨٨:،تفسري الثعاليب٤/١٣٤:احملرر الوجيز:انظر .٧



 ٤١٤

  ش م ت  
  تشمت  ـالَىعت ـهلقَو يف:                    

                      ١٥٠/عرافاأل                                       
   

فرح عـدو  ...الشني وامليم والتاء):"٢(بن فارسقال ا)١(.الفرح ببلية العدو: الشماتةاألصل يف         
مشت به يشـمت  :يقال،وأشمته اهللا بكذا وكذا،الفعل منها مشت يشمت مشاتةًو،"ببلية تصيب من يعاديه

 وكان رسـول  )٣(،"ال تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه اهللا ويبتليك": يث عن النيب  مشاتة،ويف احلد
 )٤(،"األعـداء  ومشاتة القضاء وسوء الشقاء ودرك البالء جهد من باهللا تعوذوا:"يتعوذ باهللا منها ويقول

  ]الوافر:[قول عنترة  بن شداد استعمال املفردة في الشعرِ بِهذَا املَعنى ومن
  

  )٥(وناموا ابإبعادي وقد أَمنو                ال يا عبلَ قد شمت األعادي  أ
  

  ]الكامل:[ول اآلخروق
  

تماَء بِي أَشداَألع نينِي حترجه            تاملَوونَ ود ةاتماِء شد٦(اَألع(  
  

  
_____________  

  
  

،كشـف  ٢/١٢٠:،فـيض القـدير  ]مشـت :[صحاح،املعجم الوسيط،الصحاح،اللسان،خمتار ال٤٦٣:املُفْردات:انظر .١
 .١/٣٣٧:،اآلداب الشرعية١/٤٤٧:، حتفة الذاكرين بعدة احلصن احلصني٣/٥٨:املشكل

 . ٥٣٥:اللُّغةمقاييس  .٢
،إحياء علوم ٦/٢٨٤:،نفح الطيب٢/٤٧٩:،كشف اخلفاء١٠/٢١٥:،طبقات الشافعية الكربى٢/٤٩٢:نصب الراية .٣

 . اجلامع ضعيف يف ٦٢٤٥: رقم حديث انظر)  ضعيف( :،قال عنه األلباين٧/٢٩١:، تفسري القرطيب٣/١٨٧:الدين
 ،٣/١٥٣: ،اجلمع بني الصـحيحني )باب من تعوذ باهللا من درك الشقاء وسوء القضاء(٦/٢٤٤٠:صحيح البخاري .٤

،ريـاض  ١/٣١٠:، األذكـار ١/٨٢:،مـرهم العلـل  ٢/٥٠:،الفردوس مبأثور اخلطـاب ٢/٧٥٩:مشكاة املصابيح
 .١/٣٣٧:، اآلداب الشرعية١/٢٦٨:الصاحلني

 .١/١٩٤/البيت يف ديوانه .٥
 .٢/٢٨٩:،عمدة احلفاظ٩/١٩٨:، صبح األعشى يف  صناعة اإلنشا٢/٣٨٤:تفسري البحر احمليط:عزو يف الالبيت ب .٦

  



 ٤١٥

،وهي من أشد يقع على الشخص من املكروه وحيل به من احملنة قد الشماتة هي فرح األعداء مباف        
 مـن  أهون لوجدوها القفار وكنسوا البحار نزحوا لو):"١(قال األبشيهي.يف نفس الكرميتأثريا األمور 

 :ولقد صدق الشاعر عندما قال".بلد يف جماورين أو نسب يف مسامهني كانوا إذا خصوصاً األعداء مشاتة
  ]الكامل[
  

  )٢(داِءعاَأل ةاتمش ريغَ ونُهتفَ            ىتالفَ لىع رمت دقَ بِائصاملَ لُّكُ
  
 يفـرح بـه  ال تفعـل يب مـا   :،واملعىناللُّغةبالشماتة يف اآلية على حنو ما قاله أهل  في املُراد املُفَسرونَو

  )٣( .منهم للشماتة سبباً يكونو،األعداء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________  
  

 ،١/٤٥٦:املستطرف يف كل فن مستظرف .١
 ،١/٣٤٠:،اآلداب الشرعية١/٤٥٦:املستطرف يف كل فن مستظرف: يف ليبامله عتبة أيب بن اهللا عبدلالبيت  .٢
تفسري  ،٢/١٥٣:الكشاف ،١/٥٦٦:،تفسري السمر قندي٣/٦١:،تفسري البيضاوي٣/٢٧٤:أَبِي السعودتفسري :انظر .٣

 .١/٣٠٤:تفِْسير السعدي،١/٤١٤:،تفسري الواحدي٢/٣٩:، تفسري النسفي١/٢١٥:اجلاللني

  



 ٤١٦

  ص ع ر    

  تصعرالَىعت هلقَو يف:                        

                                                                                  ١٨/لقمان                                
  

         الصاد والعني والراء أصل مطرد يدل علـى  ):"١(امليل يف الشيء،قال ابن فارس:عر يف األصلالص
 :أي) ٣(،"ألقيمن صـعرك :"قالوا يف املثل)٢(،من هذا األصل الصعر،وهو ميل يف العنق،"ميل يف شيء

العنق وال يسـتطيع  وأصل الصعر داء يصيب البعري يلوي منه ،ميلك،يقال للرجل املعوج املائل عن احلق
 ذؤيـب  وأب قال)٥.(فيمشي معوج العنق،رافع الرأس،متجها بوجهه وأنفه إىل األعلى) ٤(لتفات،معه اإل

  ]البسيط:[يصف إبال
  

نفه رعرِ إىل صدومل الفَنيقِ ه          فَرجومل ي هلسي نعنه ٦( إلْقاح(  
  

 والتصعري ألنه يلوي عنقه تكبرا،هلم؛ الَّذي يعرض عن الناس احتقاراًعلى الناس، تكربامل ويشبه به الرجل
  .اونا من كرب وعظمة كأنه معرض)٧(،إمالة اخلد عن النظر إىل الناس:يف اللُّغة

  
  
  

____________  
 .٥٦٨، ٥٦٧:اللُّغةمقاييس  .١
لتاج،املصـباح  ،اللسان،ا٤٨٤:املُفْـردات ،٢/١٨:تهذيب اللُّغة،)باب العني والدال والالم معهما](صعر:[العني:انظر .٢

 .١١٢:،صفاء الكلمة٢/٢٠٦:،جممع األمثال١/٤٧٣:املعرب،املغرب يف ترتيب ]صعر:[املنري
 .١/٣٥٥:،أساس البالغة٢/١٩٣:،جممع األمثال٢/٢٠٢:مجهرة األمثال .٣
 ،١/٢٨٦:احلجة يف القراءات السـبع  ،٣/٢٨٤:تفسري النسفي ،٧/٧٣:تفسري أَبِي السعود،٣/٥٠٤:الكشاف:انظر .٤

 .٦/١٨٠:بيانأضواء ال
 .١١٣:صفاء الكلمة:انظر .٥
 ].صعر:[، اللسان١/٤٣٣:يط األعظماحملكم واحمل: البيت يف .٦
، ١/٤٣٣:،احملكـم واحملـيط األعظـم   ٢/١٨:تهذيب اللُّغـة ،)باب العني والدال والالم معهما](صعر:[العني:انظر .٧

 ].صعر:[اللسان،التاج

  
  
  



 ٤١٧

  ]الطَّوِِيل:[مرو بن حين التغليبقول عومنه في الشعرِ بِهذَا املَعنى 
  

  )١(فَتقَوما زيغه من له أَقَمنا                  خده صعر اجلَبار إِذا وكُنا
  

  ]الطَّوِِيل:[مفتخرا وقول أيب طالب
  

  )٢(إذا ما ثَنوا صعر اخلُدود نقيمها           وكنا قدمياً ال نقر ظُالمةً 
  

وال تـوهلم  ،ال متله عنـهم : أي ،اللُّغةبالصعر يف اآلية على حنو ما قاله أهل  في املُراد املُفَسرونَو        
وال تعرض عنهم،والكالم من لقمان  ال تتكبر على الناس:واملعىن)٣(،صفحة وجهك كما يفعله املتكربون

 ،وحي بالسخرية واالستهزاء من املفردة تظ أن ونالحالبنه ينهاه عن اإلشاحة بالوجه كربا وإعراضا
  .الَّذين يتعالون على الناس

  

  :ثالث قراءاتويف هذه املفردة  
  

  )٤(.عمرو والكسائينافع وأبو ا قرأ ، بألف بعد الصاد"تصاعر":األوىل
  

  )٥(.ابن كثري وعاصم وابن عامر واحلسن وجماهد وأبو جعفرا قرأ "رعصت:"الثانية
  

  .واحد  ملعىنايف كل القراءات و)٦(،بتسكني الصاد،عن اجلحدري،"صعرت":الثالثة
  

______________  
 ،٣/٤٤٧:،تفسري ابن كـثري ٢١/٧٤:الطَّبرِِي،تفسري ٢/١٢٦:البداية والنهاية:،والبيت يفمل أقف على ترمجة للشاعر .١

مجهـرة أشـعار    ،١/٣٥١:خطايبغريب احلديث لل:،وللملتمس وامسه جرير بن عبد املسيح يف٦/١٨٠:أضواء البيان
 ،٥/٢١٩:أحكام القرآن للجصاص ،١/٢٦٦:مشكل احلديث وبيانه:،وبدون نسب يف]صعر:[اللسان،١/١٩:العرب

 . ٢١/٩٠:روح املعاين
مبا تضمنه من مغازي رسـول   ،االكتفاء٢/١٢٦:،البداية والنهاية١/١٠٢:احلماسة املغربية ،١/٧٦:البيت يف ديوانه .٢

 .٦/١٨٠:،أضواء البيان٣/٤٤٧:ن كثري، تفسري اب١/٢١٨:اهللا

 .٢١/٩٠:، روح املعاين٤/٣٤٨:تفسري البيضاوي:انظر .٣
 ،٤/٣٤٨:،تفسـري البيضـاوي  ٤/٣٥١:،احملرر الوجيز١/٤٤٨:إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر:انظر .٤

 .٢١/٩٠:،روح املعاين١٤/٦٩:تفسري القرطيب
 .٤/٣٥١:، احملرر الوجيز١٤/٦٩:تفسري القرطيب: انظر .٥
، احملـرر  ٦/٣٢٢:،زاد املسـري ٧/٣١٤:،تفسـري الـثعليب  ٥/٢٨٧:،معاين القـرآن ١٤/٦٩:تفسري القرطيب: انظر .٦

  .٢١/٩٠:،روح املعاين٤/٣٥١:الوجيز



 ٤١٨

  ض هـ ي    

 يضاهئون الَىعت هلقَو يف:                     

                                                                              ٣٠/التوبة                                                                                
   

 :أي،ضهي فـالن  شاكله،وفالنشاه و:أي،ضاهاه ويضاهيه :يقال)١(،املشاة:ل املضاهاةأص         
خلـق   يشـاون :أي)٢(،"اهللا خلْـق  يضاهونن الَّذيأشد الناس عذاباً يوم القيامة :"ثشبيهه،ويف احلدي

أو إما ألا ال حتيض،أشبهتهم،:أي،ضاهت الرجال إذامرأة ضهياء؛ا:قول العربومنه ،أراد املصورين،اهللا
مر،واهلمزة زائدة عن وححنو محراء  ضهِيت تضهى ضهى واجلمع ضهي:يقال)٣(ال ثدي هلا،أو ال حتمل،

ضاهيته إذا فعلت :معارضة الفعل مبثله يقالواملضاهأة  يضاهيء،:فيقولوبعض العرب يهمز )٤(سيبويه،
فالن يضاهي فالنـاً أي  :يقال،املضاهاة املتابعة:"مشر عنو ،يف املضاهاة اللُّغةهذا قول أكثر أهل ،مثل فعله

ألن العرب حتب التخفيف،واملعىن نفسه،وما ؛باهلمز فخففيظهر يل أن أصل الفعل  الَّذيو)٥(،"يتابعه
  :قريء قوله تعاىل    .  

  
قـول الَّـذين   يشاون  :،أياللُّغةعلى حنو ما قاله أهل يف اآلية باملضاهاة  في املُراد املُفَسرونَو         
يضاهي قول اليهود ألم أقـدم   أن قوهلم:والضمري هنا إما أن يكون للنصارى،فيكون املعىن) ٦(كفروا،

  )٧.(عزير ابن اهللا:وهو قوهلم ،منهم
______________  

  
 .١٢٤:من بديع لغة التنزيل ،٦٠٤:مقاييس اللُّغة:انظر .١
، قـال عنـه   ٥/٥٢١:،أطراف الغرائب واألفـراد ١/٨٤:،مسند الشاميني)التصاوير(٥/٥٠٢:سنن النسائي الكربى .٢

 . اجلامع صحيح يف ٩٩٧:  رقم ديثح انظر)  صحيح(  :األلباين
 .١/٣١٧:روح املعاين :انظر .٣
 ،٨/١١٨:،تفسري القرطيب]ضها:[التاج: ، وانظر٤/٣٢٥:الكتاب .٤
 .١٦/٣٠:،التفسري الكبري٦/١٩٢:تهذيب اللُّغة:انظر .٥
 .١٨/٢٥٩:عمدة القاري ،٢/٣٤٩:تفسري ابن كثري، ١/١٥٦:تنوير املقباس من تفسري ابن عباس :انظر .٦
 .٣/٤٢٥:زاد املسري :انظر .٧

  



 ٤١٩

وإما أن يكون لليهـود  )١".(بن اهللااملسيح :قول اليهود قبلهم فقالت النصارى ضاهت النصارى:"قال قتادة  
  )٢. (املالئكة بنات اهللا:من العرب،وهو قوهلم يضاهي قول املشركنيأن قوهلم :والنصارى فيكون املعىن

  

  :ثالثة أقوال على ن كفرواالَّذيمضاهام لقول و اختلفوا يف 
  )٣.(الثالثة األخرىأم شاوا ذه املقالة عبدة األوثان يف قوهلم والالت والعزى ومناة  :"األول
  )٤.(أم شاوا قول من يقول من الكافرين إن املالئكة بنات اهللا :الثاين

  )٥".(السدين قتادة و،عابن اهللا وأن املسيح ابن اهللا اًأم شاوا أسالفهم القائلني بأن عزير :الثالث
  

  ــالَى عت ــهلقَو ــيف:                           

                                                ٧٧/الفرقان                                                                               
  ع ب أ    

  

العني والباء واحلرف املعتل غري املهموز أصل واحد ):"٧(قال ابن فارس)٦.(الثقل:اللُّغةأصل العبء يف         
واجلمع األعبـاء  )٨(،من هذا األصل العبء،وهو احلمل والثقل من أي شيء كان،"يدل على اجتماع يف ثقل

  .وهي األمحال واألثقال
_________________  

، تفسـري  ٢/٢٨٥:،تفسري البغوي٦/١٧٨٣:،تفسري ابن أيب حامت١٠/١١٢:،تفسري الطَّبرِِي٤/١٧٣:الدر املنثور:انظر .١
 .٢/٢٧١:الصنعاين

،التبيـان يف تفسـري   ١/٢١٣:،تذكرة األريب يف تفسري الغريب١/٥٣٢:،غريب القرآن١/١٥٦:تنوير املقباس:انظر .٢
التسـهيل   ،٢/٣٤٩:،تفسري ابن كثري٣/٢٠٠:للنحاس ،معاين القرآن٨/١١٨:،تفسري القرطيب١/٥٣٢:غريب القرآن
 .١/٣٣٥:تفِْسير السعدي،٢/٢٠٢:،تفسري ابن زمنني١/٢٤٤:،تفسري اجلاللني٢/٧٤:لعلوم التنزيل

تفسـري ابـن أيب   ،٢/٣٥٣:ح القـدير فـت  ،٢/٢٨٥:،تفسري البغوي١٠/١١٢:الطَّبرِِي،تفسري ٤/١٧٣:الدر املنثور .٣
  .٦/١٧٨٣:حامت

 .املصادر السابقة:انظر .٤
 )بتصرف(.٣/٤٢٥:،زاد املسري٢/٣٥٣:،فتح القدير١/١٥٦:ستنوير املقبا .٥
،املثـل  ٢/٤٠٣:،إكمال اإلعالم بتثليث الكـالم ٢/١١٠١:اللُّغة،مجهرة ٣/١٤٩:تهذيب اللُّغة،٥٤٤:املُفْردات:انظر .٦

 .٤/٢٢٣:احملرر الوجيز،٣/١٤٣:لثعاليب،تفسري ا]عبأ:[ن،التاج، اللسا٢/١٥٤:السائر
 .٧٣٢:اللُّغةمقاييس  .٧
، ١/٢٩٠: غريب احلديث للخطايب،٢/٢٠٩:احملكم واحمليط األعظم،١/٤٠٦:أساس البالغة،١/٤٩٩:التعاريف:انظر .٨

 ].عبء:[، اللسان،التاج١٣/٨٤:تفسري القرطيب،٢/٣٥٢:الفواكه الدواين،٢/٥٩:الرياض النضرة
 

  



 ٤٢٠

،ومن الشواهد الشعرية على استخدام املفردة ـذا  "العبُء كل حمل من غُرمٍ أَو حمالَة):"١(ليلقال اخل
  ]البسيط:[املعىن قول زهري ابن أيب سلمى

  

  )٢(شكْرِ الَو يد بِغريِ يانِج                ـال نِع لَيالثَّق العبَء احلاملُ
   

 إذا:ختفيفـا وعبيتـه  عبأت اجلـيش  عبأت الشيء إذا هيأته،و:ل أيضا قوهلمكذلك من هذا األص       
  ]الوافر: [ومنه في الشعرِ بِهذَا املَعنى قَول الشاعرِِ)٣(،بألبستهم السالح وهيأم للحر

  

  )٤(عبِرياً بات يعبؤه عروس                       بِنحرِه وبِمنكبيه  كأَنَّ
  

 ،ما أعبأ بفالن:مل تقم له وزنا،يقالما عبأت به،إذا مل تبال به،كأنك :أيضا قوهلمومن هذا األصل        
 مـا  :أي ،ئاشي كما عبأت ب"):٥(عبيدة أبوقال .دي وال قدر،فوجوده وعدمه سواءال وزن له عن:أي

  :وذا فسر قوله تعاىل،واملعىن أنه ال وزن له وال أصل،"ئاشي عددتك            ال :واملعـىن
  )٦.(يبايل وال يكترث بكم لوال أنكم تتضرعون إليه وتدعونه

  
  
  
  
  
  
  

______________  
  

 ].عبأ:[،اللسان،التاج٣/١٤٩:تهذيب اللُّغة:،وانظر)باب العني والدال والباء معهما](عبأ:[العني .١
 ].عبأ:[ح،اللسان،التاج،الصحا ٢/١١٠١:اللُّغةمجهرة :البيت له يف  .٢
 ].عبأ:[العني:انظر .٣
 ،تفسـري الـثعليب  ١٩/٥٥:الطَّبـرِِي ،تفسـري  ٢/١٠٢٥:اللُّغة،مجهرة ]ننس[،]عبأ:[اللسان،التاج:البيت بال عزو يف .٤

كـأن بنحـره   (٣/٢١٨:،معجم األدبـاء ٢/٦٠٢:طبقات فحول الشعراء:،ويف٢/١٠٢٥:، أضواء البيان٧/١٥٣:
 ). وبساعديه

 .٣/١٤٤:تفسري الثعاليب:،وانظر٢/٨٢:جماز القرآن .٥
فـتح  ،١٩/٥٤:روح املعـاين ،١٣/٨٤:تفسـري القـرطيب  ،٣/١٤٤:تفسـري الثعـاليب  ،٣/٣٠٣:الكشـاف :انظر .٦

  .١١/٢٥٢:الباري
  
  



 ٤٢١

  و ل ع    
  تعولوا ـالَىعت هلقَو يف:                       

                                                       ٣/النساء                                                          
  

عـال يف  :يقـال )٢(،إىل اجلور وخصه ابن فارس بامليل يف احلكم)١(،امليل:اللُّغةأصل العول يف          
 ،وعال السهم عن اهلدف مـال عنـه  ومال عن احلق، جار إذامال وجار،وفالن يعول عوال  :أي،احلكم

  ]البسيط:[قَول الشاعرِِومنه يف الشعر  ذا املعىن )٣(،وعال امليزان إذا مال
  

بِعا تإننا رسلَ اِهللاو حوا  وقَ            اطَّروسلَ الرولِ وع٤(ينِازِالوا يف املَو(  
  

  ]الطَّوِِيل:[بن عبد املطلبقول أيب طالب  أيضا ومنهجاروا، :أي
  

  )٥(ائلِع غَير هِسفْن نم اهدش هلَ                 شعريةً يغلُّ الَ صدقٍ انزيمبِ
  

  
  
  

____________  
  

: ، التعريفات١/٥٣٠:،التعاريف٣/١٢٤:لُّغةتهذيب ال،]عول:[،العني،اللسان٢/٤٨٩:غريب احلديث البن قتيبة:انظر .١
 .١٨:، رسالة يف أصول الكلمات١/٨٠:،فصل املقال شرح كتاب األمثال١/٢٠٥

 .٦٣٧:امل .٢
 ].عال:[،اللسان١/٤٢١:فتح القدير ،٢/٢٤٦:احملكم واحمليط األعظم :انظر .٣
مجهـرة   :،وبـال عـزو يف  ٢/١٧٣:،السرية النبوية١/١٨٥:تاريخ اإلسالم:البيت لعبد اهللا بن احلارث السهمي يف  .٤

، ٢/٤٣٠:الدر املنثـور  ،١/٤٤٠:،أساس البالغة]عول:[،اللسان،التاج٢/٣٥٧:احملكم واحمليط األعظم،٢/٩٥١:اللُّغة
 .١/٢٤١:مبا تضمنه من مغازي رسول اهللا االكتفاء ،٥/٢١:،تفسري القرطيب١/٣٥٥:اإلتقان يف علوم القرآن

 ،٥/٢١:، تفسـري القـرطيب  ٤/٢٤٠:الطَّبرِِي،تفسري ٢/٢٤٦:كم واحمليط األعظم،احمل٢/٦٤:خزانة األدب:البيت يف .٥
 .١/٤٢١:،فتح القدير٣/٢٤٨:تفسري الثعليب



 ٤٢٢

  
  :ية على عدة أقوال،أشهرها ثالثةبالعول يف اآل في املُراد املُفَسرونَو
  

) ١(،ذا أكثر املفسـرين ه،وعلى عن النيب اللفظني مروي،وكال ال جتوروا وال متيلواذلك أدىن أ:األول
  يف قوله النيب روت عائشة رضي اهللا عنها عن وقد     ويف رواية )٢(،"ال جتورواأ:"قال

) ٤(عليـه ابـن عبـاس،    الَّذيوهذا )٣(،"أن ال متيلوا:"أنه قال  رضي اهللا عنها عن النىب  هلا أخرى
  )٦".(ا مبعىن واحدومتيلو جتوروا:الزجاجابن قتيبة وو)"٥(وجماهد،

  
قـل   إذاوذلك ألنه  ،فقري :أي ،رجل عائل:يقال)٧(عن سفيان بن عيينه، ،ال تفتقرواذلك أدىن أ: الثاين

  .قلت نفقاته مل يفتقر ،وإذاعياله قلت نفقاته
  

  )٨.(،عن الشافعيذلك أدىن أن ال تكثر عيالكم:الثالث
  

_______________  
،تفسـري  ١/٣٩٢:،تفسـري البغـوي  ١/٤٥٢:،تفسري ابـن كـثري  ١/١١٧:ن،جماز القرآ١/٦٤:تنوير املقباس:انظر .١

 ،معـاين القـرآن  ٩/١٤٤:،التفسـري الكـبري  ١/٢٠٣:،تفسري النسفي٤/٢٣٩:الطَّبرِِي،تفسري ١/٣٠٦:السمرقندي
 .٣/٢٤٨:، تفسري الثعليب٢/١٦:للنحاس

 ،شـرح مشـكل  ٥/١٤:،الكامـل يف ضـعفاء الرجـال   ١/٤٢٨:،مـوارد الضـمآن  ٩/٣٣٨:صحيح ابن حبان .٢
 :املصـدر  - األلبـاين  :احملـدث  عائشة :الراوي:الدرر السنية .١/٢٨٠:األحاديث واآلثار ختريج،١٤/٤٢٦:اآلثار

 .رجاله ثقات :خالصة الدرجة3222 :الصفحة أو الرقم - السلسلة الصحيحة
ـ : الراوي:الدرر السنية ٣٢٢٢:ين يف السلسلة الصحيحة برقم،ذكره األلبا٣/٢٤٨:تفسري الثعليب: انظر .٣  و هريـرة أب

 .صحيح: خالصة الدرجة1370 :الصفحة أو الرقم - مشكاة املصابيح: املصدر - األلباين :احملدث
،تفسـري  ٢/٨:احملـرر الـوجيز  :،وانظـر ٢/٤٣٠:الدر املنثـور ،٤/٢٤٠:الطَّبرِِي،تفسري ١/٦٤:تنوير املقباس:انظر .٤

 .٤/١٩٤:ق،تغليق التعلي١/٤٢٤:لقدير،فتح ا٢/١٥:،معاين القرآن١/٣٤٩:الثعاليب
 .١/٤٢٤:،فتح القدير٢/٩:، زاد املسري٤/٢٣٩:الطَّبرِِي،تفسري ٢/٤٣٠:الدر املنثور: ،انظر١/١٤٤:تفسري جماهد .٥
 .٢/٩:زاد املسري:انظر .٦
 .١/٤٢٥:،فتح القدير٤/١٩٧:،روح املعاين٣/٨٦٠:،تفسري ابن أيب حامت٢/٤٣٠:الدر املنثور: انظر .٧
تفسري  ،١/٤٥٢:،تفسري ابن كثري١/٤٩٩:،الكشاف٩/١٤٤:التفسري الكبري:ر،وانظ١/٢٦١:كام القرآن للشافعيأح .٨

 ،٣/٢٤٨ :،تفسري الـثعليب ٣/١٧٣:،البحر احمليط٥/٢١:،تفسري القرطيب١/٣٩٦:،تفسري السمعاين١/٣٩٢:البغوي
 .١/٤٢١:،فتح القدير٤/١٩٧:روح املعاين



 ٤٢٣

قوله  اللفظ فألنأما ؛ فظ واملعىنالل بذلكشهد ي"؛والراجح من هذه األقوال هو القول األول          

   :تعاىل     لَّع[من[ يثالثي يستعمل يف امليلترجع إليه معاين الَّذ]ملعىنوأما ا،كلها]عول: 

فإنـه إذا  ،أقرب إىل أن ينتفي العول يعين امليل :أي،      :تعاىل قال سبحانه وفألن اهللا
كانت واحدة عفأرشد اهللا اخللق إذا خافوا عدم ،وهكذا يف اثنتني،الثا فامليل أقلث إذا كانتو،م امليلد
 فذلك أقرب إىل؛بالوقوع يف امليل مع اليتامى أن يأخذوا من األجانب أربعا إىل واحدة القسط والعدل

ال يصح فأما كثرة العيال ف وذلك هو املراد؛أو ينتفي،يهاأن يقل امليل يف اليتامى ويف األعداد املأذون ف
 )١.("ذلك أقرب إىل أال يكثر عيالكم:أن يقال

 
،وألن اللُّغة تسانده،وألن عليه أكثر املفسرين،باإلضـافة   تفسري النيب فهو صحيح؛ألنه          

  :داللة ما قبل ذلك عليه،وهو قولـه تعـاىل  إىل               

      ] .٣/النساء[  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  

  .١/٤١٠:أحكام القرآن البن العريب .١
  



 ٤٢٤

  ع ي ب    
  أعيبهاالَىعت هلقَو يف:                       

                          ٧٩/الكهف                                                                                
  

عاب فالن :النقص،يقال:حبيث يكون به مقر عيب وهو)١(ما يصري به الشيء ذا عيب،:لعيبالعاب وا   
 ،نسبته إىل العيـب :وعيبته وتعيبته فتعيب،معيباملفعول و،ائبفهو ع،وانتقصه جعله ذا عيب:أي فالنا،

 كرهـه  وإن أكلـه  اشـتهاه  إن قـط  طعامـا النيب عاب ما":قال  هريرة ويف احلديث عن أيب
  ]الطَّوِِيل:[ل األعشىومنه في الشعرِ بِهذَا املَعنى قوما انتقصه، :أي)٢(،"تركه

  

 اًريجموليس   خائف ا                 إنْ أتى احليبيعالُمت والً إالّ هال قَائ٣(و(  
  

ومنـه فـي   وقاعة يف الناس،:وال قائال القول املعيب إال هو،ورجل عياب كثري العيب للناس،وعيابة:أي
  ]البسيط: [الشعرِ بِهذَا املَعنى قَول الشاعرِِ

  

 ابيخ تفَأَن قطنالَ تو كُتكُ              اسابيع تبٍ وأَنيذُو ع ٤(لّك(  
  ]الرجز:[ل آخروقو

  )٥(هعياب وال عيبٍ بِذي لَيس                     هالدعاب حسن يل وصاحبٍ
  

علـى لسـان   تعاىل أو ما يصري به الشيء ناقصا،ويكون بالفعل كقول اهللا )٦(الوصمة،:اللُّغةوالعيب يف 
   :اخلضر  وبالقول إذا ذممته،الواحد عيب واجلمع عيوب.  

  

   )٧(،أجعلها ذات عيب :،أياللُّغةحنو ما قاله أهل  بالعيب ىف اآلية على في املُراد املُفَسرونَو        
____________  

 .٣/١٤٤:،عمدة احلفاظ٥٩٢:املُفْردات:انظر .١
طعامـا   باب ما عاب الـنيب  (،٧/٢٧٩:نن البيهقي الكربى،س)باب صفة النيب (،٣/١٣٠٦:صحيح البخاري .٢

 ).قط
،تفسـري  ١٤/١١٠:الطَّبـرِِي ،تفسـري  ]عيب:[،اللسان،التاج٢/٢٦٠:،احملكم واحمليط األعظم١/٢:البيت يف ديوانه .٣

 .١٠/١٠٨:القرطيب
 .١/٤٥:،البيان والتبيني]عيب:[، اللسان،التاج٢/٢٦١:احملكم واحمليط األعظم:البيت بال عزو يف .٤
 .١/١٢:،تصحيح لسان العرب]عيب:[، اللسان،التاج٢/٢٦١:احملكم واحمليط األعظم:البيت بال عزو يف .٥
 ].عيب:[،القاموس احمليط،املعجم الوسيط]وصم[،]عيب:[، اللسان،التاج٢/٢٦٠:احملكم واحمليط األعظم:انظر .٦
،تفسـري  ٣/٢٣:تفسري النسـفي ،١١/٣٤:،تفسري القرطيب٣/١٧٦:،تفسري البغوي٥/٢٣٧:أَبِي السعودتفسري :انظر .٧

  .١٦/٩:،روح املعاين٢/٦٦٩:،تفسري الواحدي٢/٣٥٧:،تفسري السمرقندي٣/٥١٥:البيضاوي



 ٤٢٥

  غ م ز    

  يتغامزون الَىعت هلقَو يف:                 ٣٠/املطففني                                              
   

ه غمز الشيء بيده يغمز:يقال)١(،اإلشارة باجلفن أو اليد طلبا إىل ما فيه معاب:يف اللُّغة أصل الغمز       
وأصله من غمز الناقة،إذا ملسها هل ـا  كبس وتليني،:إشارة،،وباليد:شبه خنسه،باجلفن واحلاجب:غمزا
كنت أنام بني يدي :"،ويف حديث عائشة حسنة الغمز لألعضاء:أي،زةجارية غما:يقال)٢(،ق أم الطر

ومن الشواهد الشـعرية علـى   )٣(،"رجلي فقبضت غمزين سجدورجالي يف قبلته فإذا  رسول اهللا 
  ]الوافر:[ل زياد اَألعجموقاستعمال الغمز مبعىن التليني 

  

  )٤(عوبها أو تستقيماكَسرت كُ          وكنت إذا غَمزت قَناةَ  قَومٍ  
  

  ]الطَّوِِيل: [كذلك منه قول جمنون ليلىجانب قوم رمت تليينه أو يستقيم، إذا اشتد على:لينت،واملعىن:أي
  

  )٥(إذَا غَمزوها بِاألكُف تلني            أالَ إنما لَيلَى عصا خيزرانةٍ   
  

نقيصـة  :أي،ومنه قيل ما يف فالن غميـزة ،لبا إىل ما فيه معابباجلفن أو اليد طالغمز ):"٦(قال الراغب
  .والغمز باليد والعني حنو اإلشارة،واجلمع غمائز،"يشار ا إليه

  
 ____________  
  

 .٨١٤:اللُّغةمقاييس :انظر .١
 .٣/١٧٤:،عمدة احلفاظ٦١٥:املُفْردات:انظر .٢
،صـحيح  )باب الصالة يف ثوب واحد(١/٣٦٧:،صحيح مسلم)باب الصالة على اخلمرة(١/١٥٠:صحيح البخاري .٣

،طـرح  ١/٩٠:،معجم الشـيوخ ٢/٢٦٤:،سنن البيهقي الكربى٤/٦٥:،اجلمع بني الصحيحني٦/١١٠:ابن حبان 
 ،١/٤٣:أحاديث اهلدايـة  ختريج،الدراية يف ١/٢٢٥:،الذخرية٢/٨٣:،االستذكار٢/٣٤٩:التثريب  شرح التقريب 

 .٢/١٢١:معرفة السنن واآلثار
 ].غمز: [اللسان،التاج ،٢/٦٩٤:،طبقات فحول الشعراء١٣/١٠٣:،األغاين٣/٤٨:يهكتاب سيبو:البيت يف .٤
 .٣/١٤٧:،األغاين١/٢١٣:،الصناعتني٣/٢٨١:،اخلصائص١/١١٠:ديوانه:البيت يف .٥
 .٦١٤:املُفْردات .٦

  



 ٤٢٦

يظهر أن أصل الغمـز إشـارة    الَّذيو)١(،باحلاجبالغمز  الثعاليب يف تقسيم اإلشارات  وخص        
  .لكبس باليد ألن فيه سرعة وتتابع كما هو باجلفن واحلاجبحلاجب،مث عرب به عن اباجلفون وا

  
 أي يشريون باألعني واحلواجب،اللُّغةبالغمز يف اآلية على حنو ما قاله أهل  في املُراد املُفَسرونَو         

  )٢(.استهزاء باملؤمنني
  

غمز بعضهم بعضـاً  ،أي ياشتراكهم مجيعاً يف ذلك الفعلىل لإلشارة إ" ونتغامزي"وعبرت اآلية بلفظ     
   :،بدليل قوله تعاىل بعد ذلكمغيا وحالحضورهم  باملؤمنني يف حالبأعينهم سخرية واستهزاًء   

              ].٣١/املطففني [  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_________________  
  

 . ٢١٣:اللُّغة فقه .١
 ،٦/١٨٤:تفسري السـمعاين  ،٣١/٩٢:التفسري الكبري ،٣١/٩٢:التفسري الكبري ،٤/١٨٦:التسهيل لعلوم التنزيل:انظر .٢

  .٣٠/٧٧:روح املعاين ،٥/٤٠٣:فتح القدير ،١٩/٢٦٧:تفسري القرطيب
  
  



 ٤٢٧

  غ م ض    
  تغمضوا الَىعت هلقَو يف:                        

                                           ٢٦٧/البقرة                                                                                

   
الغني وامليم والضاد أصل صـحيح  ):"١(بن فارسالتطامن يف الشيء،قال ا:اللُّغةأصل الغمض يف         

واجلمع ) ٢(ومنه مسي املكان املطمئن املنخفض من األرض غمضا،،"يدل على تطامن يف الشيء وتداخل
ل وقومنه في الشعرِ بِهذَا املَعنى ،"ما تطامن من األرض،واجلمع غموض الغمض):"٣(قال اخلليلغموض،

  ]الرجز[ :رؤبة
ا إِذا اعفْنسةً  أَو توهارض٤(غَم(  

  
: غـامض مسي كذلك ألنه خفي املعىن ال يعلم ما فيه،والشـيء ال والغامض من الكالم خالف الواضح؛

  .اهول،ألنه ال يدرك
  

وهـو  :الغمض والغماض والغماض والتغامض والتغميض واإلغماض بالعني:ومن هذا األصل           
رى،لنوم أو غريه،ومنه مسي النوم غمضا؛ألن فيـه تطـامن يف اجلفـون    اجلفون على األخوضع إحدى 

ومنه فـي  وال غُمضا وال تغميضا وال تغماضا أي ما منت، ما اكتحلت غماضا:يقال)٥(وتداخل بينهما،
  ]الرجز:[رؤبةل الشعرِ بِهذَا املَعنى قو

  
                                       ينيع قـأرعن الغ ماضِ ـك                         

  )٦(ارِضٍ نهاضِـبرق سرى يف ع
_____________  

 .٨١٥:اللُّغةمقاييس  .١
 ].غمض:[،اللسان،التاج،املعجم الوسيط٧/١٥١:احملكم واحمليط األعظم :انظر .٢
 .٨/٥٨:تهذيب اللُّغة:،وانظر]غمض:[العني .٣
 .٨/٥٨:تهذيب اللُّغة،]غمض[:العني،اللسان،التاج:يف الرجز .٤
 ].غمض:[،اللسان،املعجم الوسيط٣/١٢٨٤:مجهرة اللُّغة :انظر .٥
  ].ومض[،]نوض[،]نغض[،]غمض:[،التاج]نغض[،]غمض:[اللسان:يف  الرجز .٦



 ٤٢٨

كذا إذا تساهل فيه ورضـي  أغمض الرجل يف أمر :يقال)١(واملساهلة، ةواإلغماض أيضا املساحم         
 ،ومنه قـوهلم "غمضت عن فالن،إذا تساهلت عليه يف بيع أو شراء):"٢(عند اجلوهري،جاء ببعض حقه

أغمـض  :يقال)٣(،أو احلط من قيمتهاأغمض يل فيما بعتين،كأنه يريد الزيادة من السلعة لرداءا :للبائع
حىت ال ما يكره أغمض عينيه  ىان الرجل إذا رأوملا كيتساهل ويتسامح،فالن لفالن عن بعض حقه فهو 

في  ذلكشواهد ومن )٤(،شيء كل مجيع ما يكره أصبح اإلغماض كناية عن التسامح واملساهلة يف يرى
  ]اخلفيف:[الطائيالطرماح بن حكيم  الشعرِِ قَولُ

  
  )٥(مِ رجالٌ يرضونَ باإلغماضِـ                        ـملْ يفتنا بالوترِ قوم وللضي

  
املتساهل،ومنه في الشعرِ بِهـذَا   :أي،جل الفاتر بالغامض مسي الر بهيرضون بالتسامح والتساهل،و:أي 

  ]الرجز:[املَعنى قَول الشاعرِِ
  

 يعطتسال ي                              فارِض قَرِيب بغَر بروالغضاموالغ هر٦(ج(  
  

) ٧(،إال بأن تتساحموا فيـه :،أياللُّغةمض يف اآلية على حنو ما قاله أهل بالغ في املُراد املُفَسرونَو        
  .تتساحموا يف أخذه وتترخصوا فيه لو عرض عليكم ما أخذمتوه إال أن الَّذيمن الرديء  ال تنفقوا:واملعىن

  
  

____________  
  

 ].غمض:[التاج:انظر .١
 .٣:٤٢٨:تفسري القرطيب:،وانظر]غمض:[الصحاح .٢
 ].غمض:[اجاللسان،الت:انظر .٣
 .٢/١١٤:املغرب يف ترتيب املعرب :انظر .٤
،تفسـري  ٣/٨٤:الطَّبـرِِي ،تفسـري  ١/٣٦٣:،احملرر الـوجيز ١/٢٩٥:،مجهرة أشعار العرب١/٧٨:البيت يف ديوانه .٥

 .٢/٢٦٩:،تفسري الثعليب٣/٣٢٧:القرطيب
، ] غمـض :[سـان،التاج ، الل٢/٣٢٢:،احملكم واحملـيط األعظـم  ٨/٥٨، ٦/٦٤:تهذيب اللُّغة:البيت بال عزو يف .٦

 ].عود[،]ض[
  .١/٥٥٣:،طريق اهلجرتني١/٣٤٢:،الكشاف١/٥٦٩:،تفسري البيضاوي١/١٣١:تفسري النسفي:انظر .٧

  



 ٤٢٩

  ف ت أ    

  تفتأ الَىعت هلقَو يف:                   ٨٥/يوسف                                      
  

معنامها مازال )٢(،ةي،واألخرية متيمعلى التاء والفتح والضم بالكسر)١(،مثلثة التاء،وما فتأ،مافتئ         
ال :يومـا يفتـأ،أ   ع ما تفتأرواملضا،ما أزال:أي،أَفْتأُ فَتأً وفُتوءاً فَتأْت وماأَفْعلُ  فَتئْت ما:يقال ومابرح،

وردت كثريا يف الشعر العـريب  )٣(،يزال،واللغتان مالزمتان للنفي تعمالن عمل كان،وختتصان باجلحود
  ]الطَّوِِيل:[منه قول أوس بن حجرو
  

  )٤(عطَّقْويلحق منها الحق وت                        فما فَتئَت خيلٌ تثوب وتدعي  
  

  ]الطَّوِِيل:[صيدة نفسهايف الق أيضا وقوله،مبعىن فما زالت
  

  )٥(سرادق يومٍ ذي رياحٍ ترفَّع                         فَما فَتئَت حىت كأنَّ غُبارها  
  
  
  
  

______________  
  

 ].فتأ:[القاموس احمليط .١
 ].فتأ:[،اللسان،التاج١/٤١٢:،مهع اهلوامع٩/٥١٣:احملكم واحمليط األعظم:انظر .٢
 :،عمدة القـاري ١٨/١٥٧:،التفسري الكبري٩/٢٥٠:،تفسري القرطيب]فتأ:[،اللسان،التاج١٤/٢٣٥:تهذيب اللُّغة:انظر .٣

١٨/٣٠٢. 
، ٥/٢٤٨:، الـثعليب ٤/٢٧٢:،زاد املسـري ١٣/٤١:الطَّبـرِِي ، تفسري ١/٣١٦:،جماز القرآن١/٣٧:البيت يف ديوانه .٤

 .٢/٤٧٠ :الكشاف
،فـتح  ٣/٢٥٠:تفسري القـرطيب :،وبال عزو يف١٣/٤١:رِِيالطَّب،تفسري ]شرم:[،اللسان،التاج١/٣٨:البيت يف ديوانه .٥

 .٣/٤٨:القدير
  



 ٤٣٠

 ، أي ال تزال تذكر يوسـف ،اللُّغةيف اآلية على حنو ما قاله أهل "تفتأ"ب في املُراد املُفَسرونَو      
وحذف حرف النفي لعدم االلتباس،ولو أريد اإلثبات مل يكن )٣(،وقتادة)٢(،واحلسن)١(،ابن عباس عن

  ]الطَّوِِيل[:القيس ئيف كالم العرب ومنه قول امر كثريبد من الالم والنون ،وهذا 
  

  )٤(ولو ضربوا رأسي لَديك وأَوصالي                  فقلت يمني اللَّه أَبرح قاعداً 
  

   ]الوافر:[ل خداش بن زهريوقال أبرح،و:أي
  

رحوأب أَ امدقَ اُهللا امواِهللا                             يم دمقاً بِحطنتجيدا م٥( م(  
  

ار قد تعطي نفس املعىن مـن اإلسـتمر   الَّتيدون غريها من أخواا ) تفتأ(واختار القرآن الكرمي مفردة 
  )٦(.ألن من معاين فتأ سكّن مبعىن مستمر ألنه عندما ال يسكن فهو مستمر والدوام؛

  
  
  
  

_______________  
  

 .٣/٥٠:،فتح القدير٣/٤٥٣:للنحاس ،معاين القرآن١٨/١٥٧:التفسري الكبري:،وانظر٤/٥٧١:الدر املنثور:ظران .١
 .١٨/١٥٧:، التفسري الكبري٤/٥٧١:الدر املنثور:انظر .٢
 .٣/٥٠:، فتح القدير٢/٣٣٧:،تفسري ابن زمنني١٨/١٥٧:، التفسري الكبري١٣/٤١:الطَّبرِِيتفسري : انظر .٣
ـ ٩/٢٤٢:،خزانة األدب٤/٤٠٦:يب احلديث البن سالمغر:يف البيت له .٤ : ،اخلصـائص ١/١٢:دة التنصـيص ،معاه

 ،١/١٣٤:،اجلمـل يف النحـو  ١/٤٣٤:،األصـول يف النحـو  ٢/١٠٤:،املثل السـائر ١/١٨٤:الصناعتني،٢/٢٨٤
 .٥/٢٤٨:،تفسري الثعليب٢/٣٣٦:،زاد املسري٢/٤٢:،تفسري البحر احمليط١/١٨٦:اللمع

 يلقـب  كان،وشـجعام  عامر بين أشراف جاهلي،من شاعر:صعصعة بن عامر بين منالعامري، زهري بن خداشهو  .٥
 يكثـر  خداش الفجار،فكان حرب يف أباه قتلت اقريش إن:يقال،واحلماسة الفخر شعره على يغلب) الضحياء فارس(

 أنـه  والصـحيح ،ذلك بعـد  أسـلم  أنـه  مترمجيه بعض وزاد،املشركني مع حنينا،وشهدها أدرك:وقيل،هجوها من
،والبيـت  )٢/٣٠٢:األعـالم .(لبيـد  تقدمة إال الناس لبيد،وأىب من أشعر خداش: العالء بن عمرو أبو وقال،اهليج
،وبـال  ٥/٢٤٨:،تفسري الـثعليب ]نطق:[التاج،٩/٢٥:تهذيب اللُّغة،١/٦٤٠:،أساس البالغة١/٣١٦:جماز القرآن:يف

 .١/٦٤:شرح كتاب األمثال ،فصل املقال٩/٢٤٦:،خزانة األدب١/٢٧٥:اللُّغةمجهرة :نسب يف
  .١٣/٤٣:روح املعاين ،]فتأ:[،التاج٥/٣٢٤:البحر احمليط تفسري :انظر .٦



 ٤٣١

  ف ض ح    
  تفضحون الَىعت هلقَو يف:                      

                                                                                    ٦٨/احلجر                                                                                
  

والضـاد واحلـاء كلمتـان     الفـاء ):"١(الكشف والبيان،قال ابن فارس:أصل الفضح يف اللُّغة         
واألخرى على لون غري حسـن  يف قبيح،،تدل إحدامها على انكشاف شيء،وال يكاد يقال إال متقاربتان

 :أي)٢(،"حىت فضحه الصـبح :"أفضح الصبح إذا انكشف ضوؤه،ويف احلديث:من األول قوهلم،"أيضا
  ]الكامل[:في الشعرِِ قَول الشاعرِِ هنظريكشفه وبينه لألعني،و

  

  )٣(زهراال النجوم الصبح وفَضح          االفَجر نادى الديك ما إذا حىت
  

  .كشف أمرها بغلبة ضوئه ضوءها:أي
  

فعـل  :"،عند بعضهمو)٤(،فعل جماوز من الفاضح إىل املفضوح:الفضح،وهو يف اللُّغة:ومن الثاين        
مسيت بذلك ألا ال تكون إال قبيحة وإال مل يستحى من إظهارها،واجلمع )٥(؛"يفعل باملرء يلزمه به العار

 :يفضحه فضحا فافتضح إذا انكشفت مساويه،فهو مفضـوح،قال الشـاعر  فضح الرجل :فضائح، يقال
  ]الرجز[

  )٦(لَبِسوا الصفائحا اِءسى النلَع               احائا رهبوا الفَضا مم إذَوقَ
  

لوا بضيفي مـا  ال تفع:وأهل التفسري في املُراد بالفضح يف اآلية على حنو ما قاله أهل اللُّغة،واملعىن        
أوال تفضحوين ،تتعرضوا هلم بسوء فيعلموا أنه ليس يل عندكم قدر فاليكون سبباً يف خجلي واستحيائي،

  )٧.(بفضيحة ضيفي فإن من أسيء إىل ضيفه فقد أسيء إليه
_______________________  

 .٨٤٣:اللُّغةمقاييس  .١
،مسـند  )باب تأكيد صالة الوتر(٢/٤٧٠:لكربى،سنن البيهقي ا)باب ختفيف ركعيت الفجر(٢/١٩:سنن أيب داؤود .٢

،تـايل تلخـيص   ٢/٥٣٤:،توضـيح املشـتبه  ١٩/٤٥:،ذيب الكمـال ١/٤٤٩:،مسند الشاميني٤/٢١٥:البزار
 .١٢٥٧:،صححه األلباين يف صحيح وضعيف سنن أيب داؤود،برقم٢/٤٨٤:املتشابه

 .١/٤٧٥:،أساس البالغة٣/١٢٥:الفائق:البيت بال عزو يف .٣
 .٤/١٢٧:تهذيب اللُّغة،]فضح:[ن،التاجالعني،اللسا:انظر .٤
 .٣/١٨٥:تفسري السمعاين .٥
 .٤/١٢٧:تهذيب اللُّغة،]فضح:[العني،اللسان:البيت بال عزو يف .٦
  .١٤/٧١:،روح املعاين٥/٨٥:تفسري أَبِي السعود:انظر .٧



 ٤٣٢

  ف ن د    
  تفندون الَىعت هلقَو يف:                    

                                                               ٩٤/يوسف                                                                                
   

  :على عدة أقوالاختلف العلماء يف الفَند         
أفند الرجل إذا خرف وتغري عقله مـن  : يقال)١(أنه اخلرف وإنكار العقل وفساد الرأي من هرم،:األول

بادروا باألعمال سبعا،ما تنتظرون إال فقرا منسيا أو غىن مطغيا أو مرضا مفسدا :"هرم، ومنه يف احلديث
  ).٢"(أو هرما مفندا

  ]الرجز:[قَولُ رؤبة بن العجاج الكذب،من ذلك  في الشعرِِ: الثاين
  

اي هالقَ اأيقَ لُائدا الًو٣( فَن(  
  

أفند الدهر فالنا إذا أفسده،ومنه في الشعرِ بِهذَا املَعنى قول النابغة :يقال)٤(اإلفساد،عن الطَّبرِِي،:الثالث
  ] البسيط:[للنعمان بن املنذر

  

 لَيمانَ إذْ قال اإللهإال س   د    لَهها عن الفَنددفاح ةرِي٥(قُم يف الب(  
  

: من ذلك في الشعرِِ قَولُ جرير بن عطيـة )٦(التفنيد اللوم وضعف الرأي،:اللوم،عن األخفش،قال:الرابع
  ]الكامل[

  )٧(يا صاحبي دعا املَلَامةَ واقْصدا     طالَ اهلَوى وأَطَلتما التفْنِيدا
_____________  
  .٤/٣٠٥:أَبِي السعود،تفسري ٢/٤٧٥:،الكشاف]فند:[،اللسان،التاج٩/٣٥٢:احملكم واحمليط األعظم:انظر .١
قال  ١/٣٠:،رياض الصاحلني٣/١٤٣١:صابيح،مشكاة امل٤/٥٥٢:،سنن الترمذي٤/٣٥٦:املستدرك على الصحيحني .٢

 .يف ضعيف اجلامع  ٢٣١٥: انظر حديث رقم ) ضعيف :( عنه األلباين
،اللسـان،  )إال حرضـا (،]حرض:[،واللسان،التاج٣/١٢٤:،ويف احملكم واحمليط األعظم)فندا(العني:رؤبة يفالبيت ل( .٣

 . أصبح فمن نادى متيما أمسعا: ،وتكملة البيت)إال قذعا](قذع:[التاج
 .٣/٢٧٩:احملرر الوجيز:،وانظر١٣/٦١:الطَّبرِِيتفسري  .٤
الزاهر البـن  ،١/٢٤٤:،االسة وجواهر العلم٣/٣٧٤:،خزانة األدب٣/٢٧٠:ةتهذيب اللُّغ،١/٢٠:البيت يف ديوانه .٥

 ،١/٢٨٨:الطَّبرِِي،تفسري ٧/٣٨٢:،تفسري البحر احمليط١١/٦:،األغاين١/١٤:،مجهرة أشعار العرب١/٥١٣:األنباري
 .٤/٢٣٦:،أضواء البيان١٣/٥٣:،روح املعاين٣/٥٣:،فتح القدير١٤/٢٦٩:تفسري القرطيب

 .٣/٥٣:،فتح القدير٩/٢٦٠:لقرطيب اتفسري:انظر .٦
  .١٣/٦١:الطَّبرِِي،تفسري ١/١٤٣:،جممع األمثال١/٥١٤:الزاهر البن األنباري،١/١٥٩:البيت يف ديوانه .٧



 ٤٣٣

التفنيد نسبة اإلنسان إىل الفنـد  ):"١(قال الراغب.وأكثر العلماء على أن الفند يرجع إىل تضعيف الرأي        
الفاء والنون والدال أصل صحيح ):"٢(ل ذلك إىل الثقل والشدة،فقال،وابن فارس أرجع ك"وهو ضعف الرأي

التفنيد يقع إمـا  :"،وتأكيدا لقول الراغب أرجع بعضهم وقوع التفنيد إىل أسباب، فقالوا"يدل على ثقل وشدة
 اللُّغـة والختالف أهل )٣(،"وإما لضعفه وعجزه لذهاب عقله وهرمهملفند وإما هلوى غلبه،وإما لكذبه،جلهل ا

  :يف اآلية،وهم يف ذلك على عدة أقوال"بتفندون"في املُراد املُفَسرونَاختلف 
  )٥.(وبه قال مقاتل)٤(جتهلون ،رواه ابن أيب طلحة عن ابن عباس،: األول
  )٨.(وجماهد) ٧.(وبه قال قتادة)٦(تسفهون،رواه عبد اهللا بن أيب اهلذيل عن ابن عباس،:والثاين

  )١١.(والضحاك)١٠(وبه قال سعيد بن جبري،)٩(ويف عن ابن عباس،تكذبون،رواه الع:والثالث
  )١٢.(رمون،قاله احلسن:والرابع

  ".تسفهون وتعجزون وتلومون ):"١٤(وقال أبو عبيدة)١٣(تعجزون،قاله ابن قتيبة،:واخلامس
  

وعجـزه أو   إما جلهله أو هلوى غلب عليه،أو كذبه أو لضعفهرأي املفند؛ راجعة العتقاد فسادواملعاين كلها 
  .ذهاب عقله هلرمه

_________________  
 .٦٤٦:املُفْردات .١
 .٨٢٠:اللُّغةمقاييس  .٢
 .٣/٢٧٩:احملرر الوجيز: انظر .٣
، البحـر  ٤/٢٨٥:،زاد املسـري ٣/٢٧٩:، احملـرر الـوجيز  ٤/٥٨١:الـدر املنثـور  ،١٣/٥٩:الطَّبرِِيتفسري :انظر .٤

 .٤/٢٢٧:،تغليق التعليق١٨/٢٩٩:،عمدة القاري٨/٣٥٩:،فتح الباري٥/٣٣٩:احمليط
 .٤/٢٨٥:زاد املسري:وانظر،٢/١٦٢:تفسري مقاتل بن سليمان .٥
،تفسـري ابـن أيب   ٥/٣٣٩:،البحر احملـيط ٤/٢٨٥:، زاد املسري٣/٢٧٩:،احملرر الوجيز١٣/٥٩:الطَّبرِِيتفسري :انظر .٦

 .٨/٣٦٠:، فتح الباري٥/٢٥٥:،تفسري الثعليب٧/٢١٩٨:حامت
 .٥/٣٣٩:، البحر احمليط٤/٢٨٥:ملسري، زاد ا٣/٢٧٩:احملرر الوجيز:انظر .٧
،غريب القرآن ٥/٢٥٥:،تفسري الثعليب١٤٦م١:،تفسري الثوري٩/٢٦٠:،تفسري القرطيب٥٩/ ١٣:تفسري الطَّبرِِي:انظر .٨

 .١٤٣:الكرمي يف عصر الرسول صلى اهللا عليه وسلم والصحابة والتابعني
 .٧/٢١٩٨:يب حامت، تفسري ابن أ٤/٢٨٥:، زاد املسري٤/٥٨١:الدر املنثور:انظر .٩

 .٥/٢٥٥:،تفسري الثعليب٣/٢٧٩:، احملرر الوجيز٤/٢٨٥:زاد املسري:انظر .١٠
 .٥/٢٥٥:، تفسري الثعليب٤/٢٨٥:زاد املسري:انظر .١١
وجماهـد يف  .) ٥/٢٥٥:، تفسـري الـثعليب  ٥/٣٣٩:، البحر احمليط٤/٢٨٥:، زاد املسري٣/٢٧٩:احملرر الوجيز:انظر .١٢

   .٣/٥٥:،فتح القدير٤/٢٨٥:سرياد امل، ز٤/٥٨١:الدر املنثور(رواية
 .٤/٢٨٥:زاد املسري: انظر .١٣
  .٤/٢٨٥:زاد املسري:،وانظر١/٣١٨:جماز القرآن .١٤



 ٤٣٤

  ف و ض    

  أفوض   ـالَىعت ـهلقَو يف:                                          
                                                                                                ٤٤/غافر                                                                                

  

أصـل  الفاء والواو والضـاد  ):"٢(قال ابن فارس)١(التفويض يف األصل رد األمر إىل الغري،             
وكله ورده :أي،ض فالن أمره إىل فالنفو:،يقال"مر على آخر ورده عليهصحيح يدل على اتكال يف األ

رددت أمـري  :أي)٣(،"فوضت أمري إليك:"وجعله املتصرف واحلاكم فيه،ويف حديث دعاء النوم إليه
  ]البسيط[:وأنشد لألفوه األودي)٤(أمري هلم جيمعهم عن اجلوهري،متساوون ال :أي،وقوم فوضىإليك،

  ماةَ  لَهرى ال سضفَو اسالن لُحصوا            ال يادس الُهمهاةَ  إِذَا جر٥(وال س(  
  

ومنه فـي  أن كل واحد منهما فوض أمره إىل اآلخر،:ومعناه)٦(فوضى أي خمتلطون،عن اخلليل، والناس
  ]يلالطَّوِِ:[الشعرِ بِهذَا املَعنى قَول الشاعرِِ

  هِمالى فَضاً يف رِحضفَو مهاما                 طَعيادنإِالَّ ت رون السِسنح٧(وال ي(  
  

__________  
 .٣/٢٥٦:ذيب االمساء ،١/١٩٥:التعاريف:انظر .١
 .٨٢٢:اللُّغةمقاييس  .٢
،سـنن  )ال عند النومباب ما يق(٤/٢٠١٨:،صحيح مسلم)باب فضل من بات على وضوء(١/٩٧:صحيح البخاري .٣

، ١١/٣٤:،اجلـامع ٥/٤٦٩،سنن الترمذي ١٢/٣٤٦:،صحيح ابن حبان)باب ما يقال عند النوم(٤/٣١١:أيب داؤود
 .١٣٦:، األذكار١/٤٧:،البيان والتعريف١/٤٢٤:،معجم السفراء٢/١٢٣:كتاب الدعوات الكبري

 ]. فوض:[التاج:،وانظر]فوض:[الصحاح .٤
األفوه لقب غلب عليه،كان من كبار الشعراء يف اجلاهلية وسـيد قومـه   عمرو بن مالك بن عوف،و صالءة بنهو  .٥

وقائدهم يف احلروب،مل تعرف له إال قصائد قليلة،كلها يف الفخر واحلكمة ،جاء يف بعض كتب األدب أنه أقدم مـن  
، ١/٧٦:قواعـد :ومن امريء القيس وأنه أول من قصد القصائد،تغلب على شعره البسـاطة ،والبيـت يف   املُهلْهِل 

،احملكـم واحملـيط   ٢/٢٢٨:األمايل يف لغة العـرب ، ١/١٢٩:واألدب اللُّغة،املزهر يف علوم ٢/٦٩:احلماسة البصرية
، شرح ١/٣٧١:،اآلداب الشرعية١/٢٧٠:،روضة العقالء]فوض:[، اللسان، التاج، املعجم الوسيط ٨/٢٥١:األعظم

  .٣/٢٣٥:،أضواء البيان٦/١٥٦:فتح القدير
 ].فوض:[التاج:،وانظر]فوض:[العني .٦
  ].فوض:[، التاج١/٤٨٤:،أساس البالغة٨٢٢:اللُّغة،مقاييس ٢/٤٣١:غريب احلديث للخطايب:البيت بال عزو يف .٧

             



 ٤٣٥

 صـاحبه يف   يفوض الشريكني ألن كل واحد منمن ذلك شركة املفاوضة،كذلك مشتقة من التفويض؛ 
واملفاوضة يف األمر مبادلة الرأي بغيـة  )١(،صرفالعتبار املساواة يف رأس املال والربح والت ،أو التصرف

  )٢(.الوصول إىل تسوية واتفاق
  

مـن  فهو رد األمر كله إىل اهللا،وهو )٣(،االستسالم ألمر اهللا تعاىل بالكلية:والتفويض يف الشرع        
ب مـراده  املتوكل له مراد واختيار وهو يطل"،والفرق بينه وبني املتوكل أن  باهللا أخص مقامات العارفني

وأما املفوض فليس له مراد وال اختيار بل أسند املراد واالختيار إىل اهللا تعـاىل فهـو   ،باعتماده على ربه 
  )٤(."أكمل أدبا مع اهللا تعاىل

  

رد أمره إىل اهللا،وإمنـا رد  :،أياللُّغةبالتفويض يف اآلية على حنو ما قاله أهل  في املُراد املُفَسرونَو         

ـ ه إىل اهللا ألنه ـ سبحانه مرأ         ]وقد كـان ملـؤمن آل   بأحواهلم:أي].٤٤/غافر،

   :تعاىل بعـد هـذه اآليـة    جزاء هذا التفويض قولهفرعون            .
  ].٤٥/غافر[
  

  ق ش ع ر    
  تقشعر  ـالَىعت هلقَو يف:                      

                             ٢٣/الزمر                                                 
  

اإلنسان عند الوجل واخلوف غالبـا، تشـبه    رعدة وانقباض شديد يكون يف جلد القشعريرة          
) ٥(ورعدة من اخلوف،اقشعرارا أخذته قشعريرة قشعر الرجل ا:ماحيصل للجسد عن الربد الشديد،يقال

  )٦.(ألا زائدة ؛واجلمع قشاعر حبذف امليم،وقد اقشعر جلد الرجل اقشعرارا فهو مقشعر
________________  

 .٦/٥٨:بدائع الصنائع :انظر .١
 ].فاوضه:[املعجم الوسيط .٢
 .١/١٢٢:التسهيل لعلوم التنزيل :انظر .٣
 .١/١٢٢:التسهيل لعلوم التنزيل .٤
 .٥٠٥:،معجم التعبريات القرآنية].قشعر:[اللسان،خمتار الصحاح،التاج :انظر .٥
  ].قشعر:[الصحاح،التاج ،اللسان،خمتار١٥/٢٥٠:تفسري القرطيب  :انظر .٦



 ٤٣٦

اقشعرار اجللود كناية عن وجل القلـوب  ،ورأى ما يثري انزعاجه وروعه إذا مسع أواقشعر جلده،: يقال
إذا اقشعر جلد املؤمن من خمافة اهللا حتاتت عنـه  :"ويف احلديث)١(،غالبا قشعريرة يف اجللدال تلزمه الَّذي

  ]املُتقَارِب:[القيس وجمازا يف القلب كما يف قول امرئ) ٢(،"خطاياه
  

  )٣(والقَلْب من خشيةٍ  مقْشعرم          فبت أكابد ليل التما  
  

،أي تعلوها قشعريرة ورعـدة  اللُّغةبالقشعريرة يف اآلية على حنو ما قاله أهل  في املُراد املُفَسرونَو       
وقـال  ،"مما فيه من الوعيـد  وتتحرك باخلوفضطرب ت":)٤(قال القرطيب.من اخلوف مما فيه من الوعيد

أو زجـر   قف شعر اإلنسان عندما يداخله خوف ولني قلب عن مساع موعظةوعبارة عن :")٥(الثعاليب
والظـاهر محـل   :")٦(بو حيـان أوقال ،"قوع املعىن املخشع يف قلب السامعووهذه عالمة قرآن وحنوه،

سوس يدركه اإلنسان من نفسه،وهو حاصل مـن  القشعريرة على احلقيقة،إذ هو موجود عند اخلشية،حم
 فيه مـن آيـات   ىيتل ما أنه حني يسمعون:واملعىنتصوير إلفراط خشيتهم،وهو متثيل :وقيل،تأثر القلب

  ".خشية تنقبض منها جلودهم تعتريهمالوعيد، 
  
  
  
  
 
 
 
  
  

_____________  
  

، تفسـري غريـب مـا يف    ٣/٩١٠:لألصبهانِيالعظَمة ،]قشعر:[اللسان،التاج،القاموس احمليط،املعجم الوسيط:انظر .١
 . ١/٧٦:اجلامع الصغري التيِسير بِشرحِ ،١/٥٥٧:الصحيحني البخاري ومسلم

 التيِسـير بِشـرحِ  ،١/٣٩٥:نوادر األصول يف أحاديث الرسول، ١٠/٣١٠:،جممع الزوائد١٣/٧٤٤:املطالب العالية .٢
 ،٧/١٧٦:،زاد املسري٤/٧٦:،تفسري البغوي.١٥/٢٥٠:تفسري القرطيب ،٧/٢٢٢:الدر املنثور، ١/٧٦:اجلامع الصغري

  . اجلامع ضعيف يف ٣٩١:  رقم حديث انظر) ضعيف(:قال عنه األلباين
 . ٤/٤٥٩:،فتح القدير١٥/٢٥٠:تفسري القرطيب،١/٦٥:،أساس البالغة]متم:[،اللسان،التاج١/٥٨:البيت يف ديوانه .٣
 .١٥/٢٤٩: تفسري القرطيب .٤
 .٤/٥٤:تفسري الثعاليب .٥
  .٧/٤٠٦:تفسري البحر احمليط .٦

  



 ٤٣٧

 ق ض ض    

 ينقض   الَىعت هلقَو يف:                            
                                                                                  ٧٧/الكهف                                                                                                                                            

   
انقض احلـائط   ه،ومنهوى يف طريانه: ، أيانقض الطائر:يقال)١(هوي الشيء،:القض قي اللُّغة         

انقض :انقض اجلدار تصدع من غري أن يسقط،وقيل"):٢(قال ابن سيده.ينقض انقضاضا،إذا ادم وهوى
 سقط فإذا يسقط أن غري من تصدع إذا نقياضاًا نقاضاو نقضاضاًا اجلدار نقض،ا:"وعن أيب زيد،"سقط

 عن سقوطه وكب،وذلكالك انقضاض وسقطت،ومنه ادمت إذا:الدار انقضتو)٣(،"يضاًقت تقيض قيل
  ]البسيط[:الرمة ذي قوليف الشعر  ذا املعىن  ومنه مكانه،

  

  )٤(بإحضارِ تقْريباً ويخلطُ يهوي         منصلتاً الدري كالكَوكَبِ نقَضا
  

  )٦(.قض فهو عنده افْعلوجعله أبو علي الفارسي ثالثيا من ن)٥(والفعل ثنائي،عن أيب عبيد،
  

 )٧(أن ينهدم ويسقط،مائل يريد :اللُّغة،أيبالقض يف اآلية على حنو ما قاله أهل  في املُراد املُفَسرونَو    
 ألن العرب كالم جماز من هذا):"٨(قال البغوي.ويقع يسقط أن يريد حائطا القرية يف داأما وج:واملعىن
  ."السقوط من ودنا قرب:معناه وإمنا له إرادة ال اجلدار

  
____________________  

  
 . ٨٥٥:اللُّغةمقاييس :انظر .١
 ٦/٩٨:احملكم واحمليط األعظم .٢
 ].قيض:[اللسان،التاج،٨/٢٠٩:تهذيب اللُّغة:انظر .٣
 .١/٩٩:،مجهرة أشعار العرب١/٣٥:البيت يف ديوانه  .٤
 ].قضض:[،اللسان،التاج٦/٩٨:األعظم احملكم واحمليط:انظر .٥
أحد األئمة يف علـم العربية،ولـد يف   :احلسن بن أمحد بن عبد الغفار:هو علي الفارسي و أبو.املصادر السابقةانظر  .٦

هـ فأقام مـدة  ٣٤١،وجتول يف كثري من البلدان،وقدم حلب سنة ٣٠٧ودخل بغداد سنة ) من أعمال فارس" (فسا"
ـ ٣٧٧ تـويف سـنة  .عند سيف الدولة،وعاد إىل فارس،فصحب عضد الدولة بن بويه،وتقدم عنده فعلمه النحو  هـ

 ]٢/٣٦:موسوعة األمساء واألعالم[
معـاين   ،١/٤٨٢:تفِْسـير السـعدي   ،١٦/٦:روح املعاين ،٣/١٧٥:تفسري البغوي،١١/٢٥:تفسري القرطيب :انظر .٧

 .٤/٢٧٣:القرآن
  .٣/١٧٥:تفسري البغوي .٨



 ٤٣٨

  ك ل أ    
  يكألالَىعت هلقَو يف:                  

                                                                                    ٤٢/األنبياء                                                                                
   

حفظك وحرسـك،وكألته أكلـؤه   :أي،هللا ويكلؤككألك ا:يقال)١(احلفظ،:يف األصلالكالءة         
 :الكـالءة  :اللُّغـة واملفعول به مكلوٌء،قال أهل ،يف حفظه :أي،،واذهب يف كالءة اهللاحفظته:أي،كالءة

 ،احفظـه :أي)٣(،"وقتنا لنا اكأل:"بن رباح قال لبالل ويف احلديث أن النيب )٢(،احلفظ واحلراسة
  ] املنسرح:[إبراهيم بن هرمة قول ىفي الشعرِ بِهذَا املَعن ومنه

  

  )٤(ضنت بِزاد ما كَانَ يرزؤها                             إِن سلَيمى واللَّه يكْلَؤها 
  

  ]الطَّوِِيل:[قَول الشاعرِِواهللا حيفظها،ومثله :أي
  

  )٥(كُنت قَد أَزمعت صرمى وبِغضتيوإِنْ             فَكُونِي بِخيرٍ يف كالٍَء وغبطَةٍ  
  

  ]الطَّوِِيل:[ل كعب بن زهريومثله أيضا قوواكتألت منه احترست،
     

  )٦(وآمرت نفْسي أَي أَمري أَفْعلُ                     أَنخت بعريِي واكْتْألت بِعينِه 
____________  

 .٩٠٦:اللُّغةمقاييس :انظر .١
 .٣/٤٠٨:، فتح القدير٤/١٥٣:،أضواء البيان]كأل:[،اللسان،التاج٤/١٩٤:النهاية يف غريب احلديث واألثر:نظرا .٢
 .مل أجد له خترجيا]. كأل:[،اللسان،التاج٤/١٩٤:النهاية يف غريب احلديث واألثر .٣
 من،ملدينـة ا سـكان  مـن  غزل شاعر:إسحاق القرشي،أبو الكناين هرمة بن عامر بن سلمة بن علي بن براهيمإهو  .٤

 املنصـور  على وفد مث فأجازه، ،األموي يزيد بن الوليد ومدح دمشق إىل رحل،والعباسية األموية الدولتني خمضرمي
 .هرمـة  بـابن  الشـعر  خـتم :األصمعي قال،بشعرهم حيتج نالَّذي الشعراء آخر وهو املدينة، أهل وفد يف العباسي

تفسـري   ،١١/٢٩١:،تفسري القـرطيب ١٧/٣٠:الطَّبرِِيتفسري ،١/٥٠٨:مغين اللبيب:والبيت يف ،)] ١/٥٠:األعالم(
 ،١٠/١٩٦:تهذيب اللُّغـة ،١/٧٩:تأويل خنتلف احلديث:،وبال عزو يف٤/١٥٣:أضواء البيان،٦/٢٧٣:يطالبحر احمل

 .١/٥٦:،موصل الطالب إىل قواعد اإلعراب١/١٣٠:الدالالت السمعية ختريج
 ].كأل:[اللسان،التاج:البيت منسوب جلميل بثينة .٥
تفسـري  : ،وبـال عـزو يف  ٤/١٥٣:، أضـواء البيـان  ]كـأل :[اللسـان،التاج :البيت منسوب لكعب بن زهري يف .٦

 .١١/٢٩١:القرطيب
 
  



 ٤٣٩

 :يقـال )١(،وخص أبو هالل العسكري الكالءة بإمالة الشيء إىل جانب يسلم فيه من اآلفـة           
املكأل ذا االسم ألن  مدينة وغالبا مسيت)٢(كألت السفينة إذا قربتها من األرض،والكالء مرفأ السفينة،

  .ألنه حيفظ للبهائمومن هذا األصل الكأل للعشب؛فيها حتفظ السفن،
  

بالليـل  )٣(،من حيفظكـم  ،أياللُّغةبالكالءة يف اآلية على حنو ما قاله أهل  في املُراد املُفَسرونَو       
جاء لفظ الكالءة دون احلفظ واحلراسـة ألن الكـالءة   ال حيميكم أحد من الرمحن،وقد :واملعىنوالنهار،
  )٤. (نسان إىل جانب يسلم فيه من اآلفةجلوء اإل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

____________  
  

 .٢٣١:الفروق اللغوية .١
 .١/٢٢٦:الفرق .٢
 :ليب،تفسري الـثع ١١/٢٩١:تفسري القرطيب،١٩/٢٩:الطَّبرِِي،تفسري ٥/٦٣٢:الدر املنثور،١/٢٧١:تنوير املقباس:انظر .٣

 ،٤/٩٥ :،تفسـري البيضـاوي  ٣/٢٤٥:،تفسري البغوي٦/٦٩:أَبِي السعود،تفسري ٢٢/١٥٠:،التفسري الكبري٦/٢٧٦
 :،تفسري الواحـدي ٣/٨١:،تفسري النسفي١/٤٢٤:،تفسري اجلاللني١/٣٦١:ياقوتة الصراط،١/٢٠١:تفسري الثوري

 .٣/٤٠٨:، فتح القدير١٧/٥١:روح املعاين ،٥/٣٥٣:،زاد املسري٢/٧١٦
  .٢٣١:الفروق اللغوية:انظر .٤

  
  
  



 ٤٤٠

  ك و ي    

  تكوى    ـالَىعت ـهلقَو ـيف:                    

                                                                 ٣٥/التوبة                                                                                   
   

إلصاق الشئ :وبعبارة أخرى)١(،يف النارأو حنوها إحراق اجللد حبديدة حمماة :اللُّغةأصل الكي يف         
كواة آلـة  كوى الدابة يكويها كيا،وأصله كويا فادغم كطويت طيـا،وامل :يقال.احلار بالعضو من البدن

أن :"ويف احلـديث ،،واستكوى طلب أن يكوىالكيالكي من حديدة أو حنوها،واكتوى الرجل استعمل 
يف من يستعمل يضرب ) ٣(،"الكي دواءآخر ال:"ويف املثل)٢(،"يف أكحلهكوى سعد بن معاذ  النيب 

  ]البسيط:[ تحسان بن ثاب ومنه في الشعرِِ قَولُ،يف أول األمر ما جيب استعماله يف آخره
  

ترن اللَّى مقْؤمِ رماً بأَي نعهِنِي  كَ    ما كَمذْى أَورالع عكَان اوِاتي٤(اه(  
  

،ويف معىن هذه اآلية حديث النيب اللُّغةبالكي يف اآلية على حنو ما قاله أهل  في املُراد املُفَسرونَو         
 ":ال يؤدي منها حقها إال إذا كان يوم القيامة صفحت له صـفائح   ذهبٍ وال فضة صاحب  من ما ٍ

ألا وقد خصت هذه األعضاء ؛)٥(،"من نارٍ فأمحي عليها يف نار جهنم فيكوى ا جنبه وجبينه وظهره
  .أشرف األعضاء الظاهرة

__________________  
  

 .١/٦٧٩:الدالالت السمعية ختريج،]كوي:[اللسان،التاج:انظر .١
 ،٤/٦٣:،زاد املعـاد ١/٢٤٨:،عون املعبود٦/١٧٣:،حتفة احلوذي٤/٦٧:ةالزجاج،مصباح ٢/١١٥٦:جهسنن ابن ما .٢

 .٣٤٩٤:،صححه األلباين يف صحيح وضعيف ابن ماجه،برقم٣/٨٩:، اآلداب الشرعية١/٤٩:الطب النبوي
إصـالح  ،١/٣١٩:،أدب الكاتـب ١/٥:،املستقصي يف أمثال العرب١/٢٩٢١:،جممع األمثال١/٩٧:مجهرة األمثال .٣

 اللسـان،  ،،خمتار الصحاح١/٣٩:، املقاصد احلسنة١/٧٥:،األسرار املرفوعة يف األحاديث املوضوعة١/٣١١:املنطق
 ].كوي[ :التاج

 .١/٣١٨/البيت يف ديوانه .٤
 :،اجلمع بني الصـحيحني ٣/٦٨:،املسند املستخرج على صحيح مسلم)باب إمث مانع الزكاة(٢/٦٨٠:صحيح مسلم .٥

معـارج   ،٢/١٠٧٢:،خالصـة األحكـام  ١/٥٥٥:،مشـكاة املصـابيح  ٤/١٣٧:ربىسنن البيهقي الك ،٣/١٦١
  .١/٣٢٣:،الزواجر١/٢٨١:،العاقبة يف ذكر املوت٢/٦٢٩:القبول

  
  



 ٤٤١

  ل ف ح                                                                         
  تلفحالَىعت هلقَو يف:                   
                                                                                    ١٠٤/املؤمنون                                                 

   

 :يقال:الالم والفاء واحلاء كلمة واحدة):"١(قال ابن فارس.سحر النار والشم:اللفح يف األصل           
 :أيلفحته النار تلفحه لفحا ولفحانـا، :يقال،"لفحته النار حبرها والسموم،إذا أصابه حرها فتغري وجهه

: حديث الكسوف،ويف "لفحته النار والسموم حبرها أحرقته"):٢(قال اجلوهري.فأحرقتهأصابت وجهه 
 حسان بن ثابت لومنه في الشعرِ بِهذَا املَعنى قومن حرها،:أي)٣(،" من لفحهاتأخرت خمافة أن يصيبين"
 ]:لالطَّوِِي [  

  

ا الننيُء عفَجما  نى كأنحت اس             من النارِ ثاقب مجر ٤(يلفحهم(  
  

 الَّـذي و) ٥(،"ردبا لكلاللفح لكل حار والنفح :"واللفح من احلر  كالنفح من الربد،قال ابن األعرايب 
أن اللفح هو أثر حرارة النار والشمس على اجللد،مما يتسبب فيما يشبه  اللُّغةيظهر من خالل أقوال أهل 

  .احلروق
  

 يصيب وجوههم حر النـار :اللُّغة،أيباللفح يف اآلية على حنو ما قاله أهل  في املُراد املُفَسرونَو         
 ،األسنان عن نوتتشمرا،تتقلص الشفتان،حيث شدة حرهاغري مالمح وجوههم من حىت تت)٦(فتحرقها،

   :،يدل عليه قولهكما حيدث للرؤوس املشويةمتاما     ا صتخصقد والوجوه بذلك أل 
  .األعضاءشرف أ من

__________________  
 .٩٥٨:اللُّغةمقاييس  .١
 ).لفح(الصحاح  .٢
،املسند املسـتخرج علـى   )النيب يف صالة الكسوف من أمر اجلنة والنار باب ما عرض على(٢/٦٢٣:صحيح مسلم .٣

، ١/٣١١ :مسند عبد بن محيد،٣/٣١٧:،مسند أمحد بن حنبل٣/٣٢٦:،سنن البيهقي الكربى٢/٤٩٢:صحيح مسلم
،مرقـاة  ٢/٩٦:مسـند أيب عوانـة  ،١/٧١:،إثبات عذاب القـرب ٣/٨٤:،معرفة السنن واآلثار٢/٢٣٦:نصب الراية

  اجلامع صحيح يف ٧٨٦٦:رقم حديث انظر)صحيح(:،قال عنه األلباين٦/١٣١:املفاتيح
 .١/١٤:البيت يف ديوانه .٤
 ].نفح[،]لفح:[،اللسان،التاج٥/٤٨:تهذيب اللُّغة:انظر .٥
، ٤/١٦٨:،تفسـري البيضـاوي  ٦/١٥١:أَبِي السعود،تفسري ١٢/١٥٢:،تفسري القرطيب١٨/٥٦:الطَّبرِِيتفسري :انظر .٦

  .٣/١٣١:،تفسري النسفي١/٤٥٥:،تفسري اجلاللني٣/٤٩٢:تفسري السمعاين،٣/٥٧:تنزيلالتسهيل لعلوم ال



 ٤٤٢

  ل ف ظ    

  يلفظ الَىعت هلقَو يف:                           
                                                                                 ١٨/ق                                                 

  

الالم والفاء والظاء كلمة صحيحة تدل على طـرح  ):"١(الطرح،قال ابن فارس:اللفظ يف األصل        
رميته فهو ملفوظ طرحته و:لفظت الشيء من فمي ألفظه لفظا:يقال،"الشيء وغالب ذلك يكون من الفم

طرحته،ويف احلديث أن عبد الرمحن :أي،طرحه،ولفظت الرحى الدقيق:أي،لفظ البحر زبدهأي مطروح،و
غـري   البحـر أراد ما يطرحـه  )٢(،"فنهاه عن أكلهعما لفظ البحر سأل عبد اهللا بن عمر "بن أيب هريرة

 :أيواألرض تلفـظ امليـت،  ألنه يطرح ما فيه،؛يعنون البحر)٣(،"أسخى من الفظة:"اصطياد،ويف املثل
  ]الطَّوِِيل[:النابغة الذبياين نظري ذلك في الشعرِِ قَولُو تطرحه،

  

  )٤(جنوم السماِء واألدمي صحيح            ومل تلفظ املوتى القُبور ومل تزلْ  
  

أن :اللفظ :)٥(وعند اخلليل، واملطروح لفاظةطرحته،:من فمي ألفظه لفظا طعام،ولفظت الطرحهمت:أي
 منه في الشعرِِ قَولُوفليطرحه ويرميه،:أي)٦(،"فليلفظ ختلل وما:"ويف احلديث،ترمي بشيء كان يف فيك

  ]الطَّوِِيل:[القيس يصف محارا ئامر
  

  )٧(فَاظَ البقْلِ يف كُلِّ مشربِيمج لُ          يوارِد مجهوالت كُلِّ خميلَةٍ   
  

___________  
 .٩٥٨:اللُّغةقاييس م .١
،تـاريخ مدينـة   ٢/٤٢٤:،الفقيه واملتفقـه ٢/٤٩٤:،موطأ مالك)باب ما لفظ البحر(٩/٢٥٥:سنن البيهقي الكربى .٢

 .٥/٢٨٢:، االستذكار٣٦/٣٥:دمشق
، ١٠/٢٣:،احملكم واحملـيط األعظـم  ٢/٣١٣:،مجهرة خطب العرب١٤/٢٧٣:تهذيب اللُّغة،١/١٦٧:مجهرة األمثال .٣

 .١/٢٢٠:، احليوان]لفظ: [اللسان،التاج
 .٥/٤٥، ٢/٢٩٨:،خزانة األدب١/٥٣٢:،االسة وجواهر العلم١/١٠٢:،أساس البالغة١/١٧:البيت يف ديوانه .٤
 .١٤/٢٧٣:تهذيب اللُّغة:،وانظر)باب الظاء والالم والفاء معهما](لفظ:[العني .٥
ـ ١/٢٧٥:،مسند الشـاميني )كتاب األطعمة(٤/١٥٢:املستدرك على الصحيحني .٦ ،شـعب  ٢/١٩٠:ار السـبيل ،من

 . اجلامع ضعيف يف ٥٤٦٨:  رقم حديث انظر)  ضعيف( :قال عنه األلباين،٥/١٢٥:اإلميان
أسـاس  :وحينئذ ال شاهد يف البيـت،ويف ) ميج لعاع يف كل مشرب(٢/٦٣٧:اللُّغة،ومجهرة ١/١٢:البيت يف ديوانه .٧

 ). كُلِّ مشربٍيمج لُفَاظَ البقْلِ يف ](لفظ:[، اللسان،التاج١/٦٧١:البالغة



 ٤٤٣

متوجـات هوائيـة   :"واملعاصـرون )١(،ما خيرج من بني الشفتني حروفا مقطعة:اللُّغةواللفظ يف         
ألنه يطلق ؛واجلمع األلفاظ،وهو أعم من القول)٢".(مصدرها يف الغالب احلنجرة تشكلها أعضاء الصوت

ألنه يشـمل املفـرد   خري أعم من الكالم؛املستعمل،واأل على املهمل واملستعمل،والقول ال يطلق إال على
  .ما تلفظت بكلمة :يقاللذلك  واملركب،

  
  :وقولـه )٣(ه أهل اللُّغة،وهو ما يتكلم،باللفظ يف اآلية على حنو ما قال في املُرادوأهل التفسري     

    ا يتكلم بشيء من قـول  م:واملعىنالكالم املفيد،  ىذ به إمنا هو القول املستعمل،ألبيان أن املؤاخ
يكتب امللكان مجيع الكالم فيثبت اهللا من ذلـك  :"قتادةو قال احلسنحسن أو سيء إال كتب له أوعليه،
  )٤".(احلسنات والسيئات وميحو غري هذا

  
  م س ي    

  متسون الَىعت هلقَو يف:                 
                                                                                     ١٧/الروم                                                                                
   

صـاروا يف   الناس أمسى:يقالزمنه من الزوال إىل منتصف الليل،و)٥(ساء،خالف اإلصباح،اإلم       
 ،كيف أنت يف وقت املساء،ومسيت على فالن:أي كيف أمسيت؟:،والناس لبعضهم يقولونوقت املساء

  .دخلنا يف املساء:أي،أمسينا:قلت له كيف أمسيت،ونقول: أي
  

_____________  
  

 .٤/٣٢:عمدة احلفاظ .١
 ].لفظ:[املعجم الوسيط .٢
 ،تفسري البغوي٤/١٧٢:،تفسري النسفي١٧/١١: القرطيب،تفسري٢٦/١٥٩:الطَّبرِِي،تفسري ١/٤٣٩:تنوير املقباس:انظر .٣

 .٧/٤٢٧:،أضواء البيان٤/٢٢٥:،تفسري ابن كثري٢/١٠٢٣:،تفسري الواحدي٣/٣١٨:،تفسري السمرقندي٤/٢٢٢
 .٨/١٢٣:،تفسري البحر احمليط٤/١٩٦:،تفسري الثعاليب٤/٦٤:التسهيل لعلوم التنزيل:انظر .٤
 .٢/١٢٨٦:رآن الكرمي،األفعال يف الق٩٨٤:مقاييس اللُّغة:انظر .٥
 

   



 ٤٤٤

أمية  منه في الشعرِِ قَولُو)١(،"أمسينا وأمسى امللك هللا":إذا أمسى قال كان رسول اهللا  ديثاحلويف 
  ]البسيط:[الصلْتأيب ابن 

  

  )٢(باخلَيرِ صبحنا ريب ومسانا                     احلمد للَّه ممسانا ومصبحنا 
  

  ]املنسرح:[بن قريع السعديل األضبط وقو
  

  )٣(واملُسي والصبح ال فَالح معه                     من اُألمورِ سعه  لكلِّ همٍ
  

اذكـروا  : ملعىنوا،)٤(حني تدخلون يف املساء:أي،اللُّغةواملراد باملساء عند املفسرين على حنو ما قاله أهل 
  .اهللا مساًء وصباحا

  
  م ط ط    

  يتمطى الَىعت هلقَو يف:                    ٣٣/القيامة                                                 
   

 ،املد فيـه :لكالممده،ومنه املطمطة يف ا:أي ،مط الشيء ميطه مطا:يقال)٥(املد،:صلاملط يف األ          
ـ أن أبا بكر مر ببالل وقـد م :"ال متدوا ا،ويف احلديث :أي)٦(،"ال متطوا بآمني:"ويف احلديث يف  يطِّ

  .مدد:أي)٧".(الشمس
________________  

باب مـا جـاء يف   (٥/٤٦٥:،سنن الترمذي)باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما مل يعمل(٢٠٨٨:صحيح مسلم .١
،سـنن النسـائي   ١/٤٤٠:،مسند امحد بـن حنبـل  ١/٢٤٥:،اجلمع بني الصحيحني)ذا أمسىالدعاء إذا أصبح وإ

،الفصـل للوصـل   ١/١٨:، الكلم الطيـب ١/١٨:،كتاب الدعوات الكبري٦/٣٥:،مسند أيب شيبة٦/١٤٧:الكربى
 .١/٥٥٢:املدرج

 ].مسا:[،التاج١/١٦٦:،إصالح املنطق٤/١٣٦:،األغاين١/٢٤٥:،خزانة األدب٤/٩٥:كتاب سيبويه .٢
 إىل عنـهم  فانتقـل  إليه، قومه أساء،قدمي جاهلي شاعر: التميمي السعدي كعب بن عوف بن قريع بن الضبطا:هو .٣

 ما الدهر من واقنع: (منها الَّتي األبيات صاحب وهو،قومه يعين!  سعد بنو واد بكل: فقال ،كاألولني ففعلوا آخرين
 :األغـاين  ،٤/٣٨:غريب احلديث البـن سـالم  :يف ،والبيت])١/٣٣٤:األعالم.(نفعه بعيشه عينا قر من* به أتاك
 :،تفسـري القـرطيب  ٩/١٧٠:،الوايف بالوفيات]مسا:[،اللسان٢/٣٧٤:،االستذكار٢/٢:، احلماسة البصرية١٨/١٣٤
 .٤/٤٠:،أضواء البيان١/١٨٢

 .٦/٢٩٣:زاد املسري ،٤/٢٠٢:تفسري السمعاين ،١/٥٣٣:تفسري اجلاللني ،٣/٤٧٩:تفسري البغوي :انظر .٤
 . ٩٦٤:اللُّغةس مقايي:انظر .٥
 .مل أجد له خترجيا].خبط[،]مطط:[،اللسان،التاج٧/٢٨١، ٢/٨:النهاية يف غريب احلديث واألثر .٦
  .٤/٩٨:،عمدة احلفاظ١٤/٣١:تهذيب اللُّغة،٢/٣٦٣:غريب احلديث البن اجلوزي .٧



 ٤٤٥

 ،اوتكـرب  تراتبخ مسيت بذلك ألن اإلنسان فيها ميد خطوته ويديه؛األصل مشية املطيطاءومن هذا       
املطيطـاء   ):٢(وعند اجلوهري)١(،التبختر ومد اليدين:باملد والقصر:املطيطى:نقل عن األصمعي أنه قال

املطيطـاء  إذا مشت أميت :"ويف احلديث،"سعة اخلطو:املط):"٣(،قال اخلليل"التبختر ومد اليدين يف املشي
 :املفردة في الشعرِِ قَول الشـاعرِِ ومن استعمال )٤(،"شرارها على خيارهاوخدمتهم فارس والروم سلط 

  ]الرجز[
  

  )٥(طا احملمومِفَهي تمطَّى كَم             شممتها إذْ كَرِهت شميمي 
  

  

 خطوته ويديه، ميد يف)٦(يتبختر،:ه أهل اللُّغة،أيباملط يف اآلية على حنو ما قال في املُراد املُفَسرونَو     
قـال هـذا يف أيب جهـل    ):"٨(الطَّبرِِيقال .واملراد هنا أبو جهل)٧(،"يتبختر:أي،يتمطى،:"لفَراءاقال 

  ".متبخترا
  
  

_____________________  
  

، ١٣/٢١١:تهـذيب اللُّغـة  ،٢/٣٦٣:،غريب احلديث البـن اجلـوزي  ١/٢٢٣:غريب احلديث البن سالم:انظر .١
 ].مطط:[اللسان

 .١٣/٢١٠:تهذيب اللُّغة:،وانظر)مليمباب الطاء وا](مطط:[الصحاح .٢
 ].مطط:[العني .٣
،السنن الواردة يف ١١/١٧٣:،العلل الواردة يف األحاديث النبوية١/٤٨:،املعجم األوسط١٥/١١٢:صحيح ابن حبان .٤

 :،تـاريخ اإلسـالم  ١/٤٦٠:،موارد الضمآن٣/٣٥٨:،الترغيب والترهيب١/٢٩٤:التواضع واخلمول،١/٢٩٠:الفنت
 حـديث  انظر) صحيح( :،قال عنه األلباين٣/٤١:،تفسري ابن كثري٥/٢٨٧:الدر املنثور،١/١٣٠:ر، الزواج١/٤٠١

 . اجلامع صحيح يف ٨٠١:  رقم
 ].مطط:[اللسان،التاج:لذروة بن جحفة الصمويت يف الرجز .٥
 : تفسـري الغريـب  تذكرة األريب يف،٤/٤٢٥:،تفسري البغوي٩/٦٨:أَبِي السعود،تفسري ٨/٣٦٣:الدر املنثور:انظر .٦

 ،٤/١٦٦:التسهيل لعلوم التنزيل،٤/٣٠١:،تفسري النسفي١/٧٨٠:،تفسري اجلاللني٥/٤٢٤:،تفسري البيضاوي٢/٢٦٠
،تفسـري  ١٩/١١٤:تفسري القرطيب ،٢٩/١٩٩:الطَّبرِِي تفسري ،٦/١٠٩:تفسري السمعاين ،٤/٤٥٢:تفسري ابن كثري

 .١/١٣٢:تعظيم قدر الصالة ،٥/٣٤١:رفتح القدي ،٨/٤٢٥:زاد املسري ،٢/١١٥٦:الواحدي
 ].مطط:[،اللسان،التاج٨/٤٢٥:زاد املسري .٧
  .٢٩/٢٠٠:الطَّبرِِيتفسري  .٨

  
  



 ٤٤٦

  م ي ر    

  منري  ـالَىعت هلقَو يف:                               

                                                                   ٦٥/يوسف                                                                                                                
  

 )١(،الطعام ميتاره اإلنسانأو ،وللعيال يعللب الطعام جلب:اللُّغةيف -الياء وسكون امليم بكسر-املرية       
الطعام :امليم والياء والراء أصل صحيح،هو املَري،ومرت مريا،واملرية:")٢(بلده،قال ابن فارس حيمله إىل:أي

 محـل  إِذا:ألهله مائر وهو)٣(،ا إذا جلب هلم الطعام من بلد آخرمري ميريأهله  مار:يقال،"حيمله إىل بلده
ال :أي)٥(،"ما عنده خـري وال مـري  :"،ويف املثلمتار ميتار امتياراومثله ا)٤(، بلده غري من أقوام إِليهم

قـال  واجلمـع ميارة،  ،ألهله من غري بلـده الطعام،:أي،الَّذي جيلب املرية:وامليار واملائريرجى منه خري،
  ]الوافر:[الشاعر

  

كثْتعائراً بم كثْتالً فَموى                  حتم ييأت اثُكيغ نيثُ مغ٦(ت(  
  

  ]الطَّوِِيل:[وقال أبو ذؤيب يصف مجال
  

  )٧(يمريها شيئ كُلُّ الترابِ كَرفْغِ           طَعامها كَثرياً كانت قَريةً أَتى
  

) ٨(،إليهم الطعام من عند امللكجنلب :أياللُّغة،على حنو ما قاله أهل  اللُّغةباملرية يف  في املُراد املُفَسرونَو
  .مرافقتهم هسألوقد  وكانوا،ة،أرادوا ترغيب يعقوب إذا ذهبنا بأخينا صار سببا لكيل:واملعىن

________________  
 .١٢٤:من بديع لغة التنزيل ،]مري:[لصحاح،التاج،خمتار الصحاح،اللسان،ا٧٨٣:املُفْردات:انظر .١
 .٩٧١، ٩٧٠:اللُّغةمقاييس  .٢
 ].مري:[القاموس احمليط،التاجاللسان، ،١٠/٣١٥:كم واحمليط األعظماحمل :انظر .٣
 .٤/٢٥٢:زاد املسري،٥/٢٣٦:تفسري الثعليب،١/٢٤٦:التبيان يف تفسري غريب القرآن،١/٤٦٤:غريب القرآن:انظر .٤
 ].مري:[اللسان،التاج ،خمتار الصحاح ،١/٣٩:،أدب الكاتب٢/٢٨٥:،جممع األمثال٢/٢٦٦:مجهرة األمثال .٥
، تفسـري احملـرر   ٥/٣١٣:،تفسري البحر احملـيط ٩/٢٢٤:،تفسري القرطيب١٣/١١:الطَّبرِِيتفسري : عزو يفالبيت بال .٦

 .٥/٢٣٦:،تفسري الثعليب٣/٢٦٠:الوجيز
الزاهـر  ، ٩/٦١:،خزانة األدب٥/٥٠٤:،احملكم واحمليط األعظم١/٣١٤:،جماز القرآن٨/١١٥:تهذيب اللُّغة:البيت يف .٧

 ].رفغ:[،اللسان،التاج٦/٢٨٩:غاين،األ١/٥٠٧:البن األنباري
،تفسـري  ٢/١٩٦:، تفسري النسفي٤/٢٥٢:زاد املسري ، ،٩/٢٢٤:تفسري القرطيب ،٤/٢٩٠:أَبِي السعودتفسري  :انظر .٨

  .١٣/١٢:روح املعاين،٣/٣٩:،فتح القدير١/٥٥٣:الواحدي
  



 ٤٤٧

  ن ب ز    
  تنابزوا    ـالَىعت ـهلقَو ـيف:                     ........  

                                          ١١/احلجرات                                                                                                   
   

واجلمع األنباز،مل يذكره ابن فارس لكنـه ذكـر   وبالتسكني املصدر،)١(اللقب،:ريكالنبز بالتح        
يظهر يل  الَّذيمترادفتان،و عنده وكأن الكلمتني"النبز:الالم والقاف والباء كلمة واحدة):"٢(اللقب،فقال

، ومن األول لقب على سبيل النبز نوعو،على سبيل التشريفنوع :و أن اللقب نوعانأن بينهما فرقا،وه
يكره اإلنسـان أن   الَّذي ،اللقب القبيح :النبز،و،والفاروق لعمر ابن اخلطاب الصديق أليب بكر 

 :أي،نبزه ينبِزه نبزا :عضا بأمساء يكرهوا،والفعل منهلقب بعضهم ب:أيتنابزوا باأللقاب،:،يقاليدعى به
ضـهم  التعاير باأللقاب،وهو أن يلقب الناس بع:التفاعل من النبز وهو:،والتنابزمبالغة:ونبزهلقبه مبا يكره،

  .بعضا بألقاب ال يسرهم مساعها
   

) ٣(ال تـداعوا باأللقـاب،  :اللُّغة،أي بالتنابز يف اآلية على حنو ما قاله أهل في املُراد املُفَسرونَو         
ألن التنابز اعها،وإال لقال وال تتالقبوا،وقال تتنابزوا ومل يقل تنبزوا؛يكره اإلنسان مس الَّتيد األلقاب واملرا

ويقول له مثل مـا   يكون بني أطراف،فإذا نبز شخص آخر وقال له يامنافق،ال يعجز اآلخر أن يرد عليه
فيـه   رانيا أو يهوديا فأسلم لقبا يعريهال يقول املسلم ملن كان نص:")٤(معناه يف الزجاجقال .قال وأكثر

    :،ويؤكد هذا قوله تعاىل يف اآلية نفسـها "بأنه كان نصرانيا أو يهوديا        

     .]١١/احلجرات[  
____________  

  

 :،تفسري البغوي]نبز:[،املعجم الوسيطالتاج،، املصباح املنرياللسان،القاموس احمليط، خمتار الصحاح، الصحاح، :انظر .١
 ،أحكام القرآن البن٥/٦٤:،فتح القدير١٦/٣٢٨:،تفسري القرطيب٥/٢٢٢:تفسري السمعاين ،٤/٢١٥
 .١/١٩٢:،مقدمة فتح الباري٩/١٠٩:،حتفة احلوذي٤/١٥٥:العريب         

 . ٩٥٩:اللُّغةمقاييس  .٢
،تـذكرة األريـب مبـا يف القـرآن مـن      ١/٣٨٥:،التبيان يف تفسري غريب القـرآن ١/١٥٥:غريب القرآن:انظر .٣

أَبِـي  تفسـري   ،٣/٣١١:تفسري السمرقندي ،٤/٢١٣:،تفسري ابن كثري٢٦/١٣٢:الطَّبرِِي، تفسري ٢/١٧٠:الغريب
  ،٥/٢١٧:تفسري البيضاوي ،٨/١٢١:السعود

 ].نبز[،]لقب:[،اللسان١٣/١٥٧، ٩/١٤٥:تهذيب اللُّغة:انظر،و٥/٣٦:معاين القرآن وإعرابه .٤



 ٤٤٨

  
  :يف سبب نزول هذه اآلية ،واملشهور يف ذلك  قوالن املُفَسرونَواختلف 

  
ألقاب يدعون ا فجعل الرجل يدعو الرجل بلقبه فقيل له  هلهاقدم املدينة وأل أن رسول اهللا   :أحدها

  )١.(ت اآليةيا رسول اهللا إم يكرهون هذا فنزل
  

 !يا أعـرايب :فقال له،وبني عبد اهللا بن أيب حدرد كالم هأن كعب بن مالك األنصاري كان بين :والثاين
  )٣.(مقاتل عن)٢(.اآليةفنزلت !يا يهودي :فقال له عبد اهللا

  
  ن ب ط    

  يستنبطونه  ـالَىعت هلقَو يف:                     

                                                                      ٨٣:النساء                                                                                                                              

   
استخرجته،واستنبطت املاء  :أياستنبطت الشيء،:يقال)٤(االستخراج،:النبط واالستنباط يف األصل      

  )٥(.أول ما خيرج من البئر إذا حفرت:استخرجته،وأصل النبط:من األرض وأنبطته
  
  
  
  
  
  
  

_______________  
  

،تفسـري  ٧/٤٦٦:،زاد املسـري ٢٦/١٥٤:،روح املعـاين ٤/٢١٣:،تفسري ابن كثري٥٦٤، ٧/٥٦٣:الدر املنثور:انظر .١
 .٥/٦٦:،فتح القدير٩/٨١:الثعليب

 .٧/٤٦٦:، زاد املسري٥/١٥٠:احملرر الوجيز:انظر .٢
 .٣/٢٦٢:تفسري مقاتل بن سليمان .٣
 . ١٠٠٨:اللُّغةمقاييس  .٤
  .١/١٩١:بن األنباريالزاهر ال ،٦١:اللُّغة،فقه ٣٠/٥٢:،األمايل يف لغة العرب]نبط:[العني،اللسان،التاج:انظر .٥



 ٤٤٩

 نبـع، :نبط نبوطا،أينبط املاء ينبط وي:يقال)١(اء من األرض،الستنباطهم املذا االسم؛ النبط  مسي ومنه
  ]الطَّوِِيل:[قَول الشاعرِِ في الشعرِ بِهذَا املَعنىاستخرجه،ومنه  وأنبط املاء)٢(عن اجلوهري،

  

  )٣( الصفَا يف املاَء أنبطَ أمراً رام إذا         يالَّذ الفاعلُ والقائلُ صادقاً أجلْ
  

 هااسـتخرج إذا  طالب اإلجابةيقال استنبط ال)٤(االستخراج،:اللُّغةاستفعال من أنبط،وهو يف :االستنباط
  .باجتهاده وفهمه

  

 قـال )٥.(أي يستخرجونه،اللُّغةباالستنباط يف اآلية على حنو ما قاله أهل  في املُراد املُفَسرونَو        

  : يف قوله):"٦(الرازي             قوالن:  
  

خلوف ولو أن هؤالء املنافقني املذيعني ردوا أمر األمن وا:والتقديرأم هم أولئك املنافقون املذيعون،:األول
منهم وهم هؤالء  يستنبطونهن الَّذيه وطلبوا معرفة احلال فيه من جهتهم لعلمإىل الرسول وإىل أويل األمر،

  .من جانب الرسول ومن جانب أويل األمر :أي،املنافقون املذيعون منهم
  

ولو أن املنافقني ردوه إىل الرسول وإىل أويل األمر لكان علمه :،والتقديرأم طائفة من أويل األمر :الثاين
 أويل األمر فريقان بعضهم مـن يكـون   حاصال عند من يستنبط هذه الوقائع من أويل األمر وذلك ألن

ن يستنبطون املخفيات من طوائف الَّذييعين لعلمه  ،منهم :فقولهمستنبطا وبعضهم من ال يكون كذلك،
  ".أويل األمر 

_________________  
  

 .٤/٤٢٦:حاشية اجلمل ،٢/١٧١:فتح الوهاب ،١٠/١٥٩:التفسري الكبري :انظر .١
 ].نبط:[الصحاح .٢
 . ٤/١٣٨:،عمدة احلفاظ٣/٣١٦:تفسري البحر احمليط:يفالبيت بال نسبة  .٣
 .٣/٧٣:الفائق :انظر .٤
،جماز ١/١٢٢:،تذكرة األريب يف تفسري الغريب١/١٧١:،التبيان يف تفسري غريب القرآن١/٥٠٦:غريب القرآن:انظر .٥

 :ريعمدة القـا ،١٠/١٥٩:التفسري الكبري،١/٤٥٦:تفسري البغوي،١/١٥٠:التسهيل لعلوم التنزيل،١/١٣٤:القرآن
، ٢/١٤١:معاين القـرآن ،٥/٢٩١:تفسري القرطيب،١/٤٥٣:تفسري السمعاين،٢/٢٢٦:تفسري البيضاوي ،١٨/١٨١

  .١/٥٣١:،تفسري ابن كثري١/٤٧٥:إعراب القرآن
 .١٠/١٥٩:التفسري الكبري .٦



 ٤٥٠

  ن ع ق     

  ينعق   ـالَىعت ـهلقَو يف :                     

                                                        ١٧١/البقرة   
   

ت وصـاح عليهـا   ونعيقا إذا صـو نعق الراعي بالغنم ينعق نعقا :يقال)١(الصوت،:األصل يف النعيق         
إيـاكن ونعيـق   " :ساء ملا ماتت ابنته زينب رضي اهللا عنـها للنقال   ويف احلديث أنهليزجرها فهو ناعق،

راعيان من مزينـة  آخر من حيشر  :"يعين صوت الشيطان،أراد الصياح والنوح،ويف حديث آخر)٢(،"الشيطان
 في الشعرِ بِهذَا املَعنى،ومنه نعق الغراب إذا صاح:أيضا ومنهيصيحان، :أي)٣(،"يريدان املدينة ينعقان بغنمهما

  ]الرمل:[عنترة بن شداد ولق
  

  )٤(قد ملَّ قليب يف الدجى مساعها           يا عبلَ كم تنعق غربانُ الفال  
  

  ] الطَّوِِيل:[الشماخ بن ضراروكذلك قال 
  

  )٥(نعيق اجلَارتينِ ديارِ يف لَه               النسا مؤتبِض البينِ غُراب وظَلَّ
  

في صح ا،ومنه  :انعق بضأنك،أي:وزجره إياها،يقال)٦(صياح الراعي يف غنمه،:اللُّغةصوت،والنعيق يف :أي
  ]الكامل:[األخطل يهجو جريرا الشعرِِ قَولُ

  

قعفَان أْنِكا بِضي رِيرا جمفَإِن            كتنم كفْسالالَ اخلَالَِء يف ن٧(ض(  
  .يا جرير،واكتف بذلك عن املفاخر فلست من أهلهالغنمك صوت :يعين 

____________  
 .١٠٣٥، ١٠٣٤:اللُّغةمقاييس  .١
، ١/٥٤٨:، مشـكاة املصـابيح  )باب سياق أخبار تدل على جواز البكاء بعد املـوت (٤/٧٠:سنن البيهقي الكربى .٢

،ضعفه األلبـاين يف  ١/٣٩:،تسلية أهل املصائب٤/٢٠٤:،مرقاة املفاتيح٢/٣١٥:،قسم احلديث٣/١٠٥٦:االستيعاب
 .١٧١٥:رقم:السلسلة الضعيفة

،اجلمـع بـني   ٤/٦٠٩:الصـحيحني املسـتدرك علـى    ،)باب من رغب عن املدينة(٢/٦٦٣:صحيح البخاري .٣
  .٥/٨١:النهاية يف غريب احلديث واألثر،٢/٦٢٩:،الفنت لنعيم بن محاد٣/٢٨:الصحيحني

 .١/١٠٨:البيت يف ديوانه .٤
 ].أبض:[،اللسان،التاج١٢/٦٣:اللُّغة تهذيب،١/٤٦:البيت يف ديوانه .٥
 .٢٦٧:،أمثال القرآن٤١٩:، فرائد اللُّغة يف الفروق١/٩٤٣:اللُّغةمجهرة  .٦
، ١١/١٣٩:،خزانـة األدب ١/١٧٩:الزاهر البن األنباري،٢/٤٩٧:،طبقات فحول الشعراء١/٢٠٥:البيت يف ديوانه .٧

،يف أصـول  ]نعق:[التاج، ١/٢١٦:اللُّغةهرة ،مج٢/٥٢:،غريب احلديث البن قتيبة١/٢٠٩:غريب احلديث للخطايب
  .٤٥:معجم التعبريات القرآنية ،٤٤٦:الكلمات



 ٤٥١

اشـتقوا   لكلذمنذ القدم،عندهم  نذير شؤم وفراق كان واشتهر النعيق يف الشعر صوتا للغراب؛ألنه      
ومنه قول عمر )١(،)البني غراب(مسوه ال يعتري منازهلم إال إذا بانوا كان  وملا،الغربة واالغتراب منه اسم

  ]الكامل:[ابن أيب ربيعة
  

  )٢(ليت الغراب ببينها مل يزعجِ                   نعق الغراب بِبينِ ذات الدملُجِ  
  

  ]الوافر:[وقول قيس لبىن
  

  )٣(فَطَار القلب من حذرِ الغرابِ                     لَقَد نادى الغراب بِبينِ لُبنى  
  

مبا ال يسمع وهي البهائم  )٤(،يصيح،أي اللُّغةبالنعيق يف اآلية على حنو ما قاله أهل  في املُراد املُفَسرونَو 
يأن اهللا شبه حممدا :، واملعىناهعقل معنتال تسمع إال دعاء ونداء وال  الَّت  يبالراعييصيح يف الغنم  الَّذ

يسمعون صوته وال يفهمـون مـا   عناه،كذلك الرسول مع الكفار،فال تسمع إال صوته دون أن تفقه م
مثـل  :واملعـىن .ن كفروا مث شبههم بالراعي ومل يقل كالغنمالَّذيأضاف املَثَل إىل )"٥:(الفَراء قال .يقول
ـ ،إىل الراعيال تفقه ما يقول الراعي أكثر من الصوت فأضاف التشبيه  الَّتين كفروا كالبهائم الَّذي ه ومثل

  ".ألن األسد معروف أنه املخوف ؛األسد ةاملعىن كخوف،يف الكالم فالنٌ خيافك كخوف األسد
  

وهذه اآلية مثل لصنف من الكافرين،رفضوا أن يستجيبوا لدعوة اإلميان،ألم حريصون على أن         
جيازون علـى  ينالوا ما يشتهون ويهونون من احلياة،من دون أن يشعروا يف داخلهم بأم سيحاسبون و

  )٦.(أعماهلم
__________________  

 .٢/٥١٦:غريب احلديث البن قتيبة :انظر .١
 .١/٣٤٨: جممع األمثال،ويف١/١٠٠:البيت يف ديوانه .٢
، ١/١١٣:ءروضة العقال:،ومنسوب للبىن نفسها يف٦/٨٣:،املنتظم٩/٢١٦:،األغاين١/٥:البيت لقيس لبىن يف ديوانه .٣

  .٤٩/٣٩٠:تاريخ مدينة دمشق
،تفسـري  ١/٦٨:،التسـهيل لعلـوم التنزيـل   ١/١١٧:،البيان يف تفسري غريب القـرآن ١/٥٠٣:ب القرآنغري:انظر .٤

 . ١/٩٨٨:،كتاب الكليات٧/٢٣٧:،فتح الباري٢/٤١:،تفسري الثعليب١/١٩٤:، تفسري ابن زمنني١/١٤٤:الواحدي
،يف أصـول  ]نعـق :[،اللسـان،التاج ١/١٧٤:املسـري ،زاد ١/١٧٠:تهـذيب اللُّغـة  :،وانظر١/٩٩:معاين القرآن .٥

 .٤٤٦:الكلمات
 .٢٦٧:أمثال القرآن:انظر .٦

  



 ٤٥٢

   ن غ ض    
  فسينغضون   ـالَىعت ـهلقَو يف :                         

                                             ٥١/اإلسراء   
   

           النغيف اَأل ضو:لِص اهلَزالترِحي٢(قال ابن فارس)١(،ك":(  حيـحلٌ صأَص ادوالض نيونُ والغالن
كرِيحتو زلَى هلُّ عدالفعل منه"ي،:،لَسوج رصاب نمن ب،ضغنالُقَي:نغض الشُءي اً يضغن ضغنوي ضغن

غناًوانضغناً وضو،ضغنوتأَ،ونغضمبعىن ت،حرك طَواضروأَ)٣(،بنغفالنٌ ض أْرسأيه،:حـ كَر ا بِهـ ر  عٍفْ
وإىل فَضٍفْخ،ق وإىل أَواملُل كَفَستعبِج من الشبـن عفـان   عثمـان  قول،ومنه ِءي  :"ونـ غ ضت 
ـ رحت:أي)٥(،"تضغن تقَرتا احملَ ةَبعالكَ نَّإِ:"حديث ابن الزبري ،ويفتكَرحت:أي)٤(،"يانِنسأَ  ،تكَ

  ]الرجز:[ونظير ذَلك في الشعرِِ قَول الشاعرِِ،تكَرحتو تقَلقَ:ه أينس تضغن:ومنه قوهلم
  

ضغونت نم ـهأَ مٍرنساـان٦(ه(  
  

 و:أَي،كَترحز:[خراآلل مثله قوتجالر[  
  

  )٧(الرأسا لي ضتغنأَ رأتنِي ملَّا
  

_____________  
  

 .٨٢:،شرح غريب القرآن الكرمي]نغض:[اللسان:انظر .١
 ١٠٣٨:مقاييس اللُّغة .٢
 .١٩٦:من بديع لغة التنزيل .٣
 ].نغض:[ان،اللس٥/٨٦:النهاية يف غريب احلديث واألثر،٢/٤٢٢:اجلوزي غريب احلديث البن:يف األثر  .٤
 ].نغض:[،اللسان٥/٨٦:النهاية يف غريب احلديث واألثر، ٤/٩:،الفائق٢/٥٦٥:غريب احلديث للخطايب .٥
،تفسـري البحـر   ٣/٤٦:،تفسري ابـن كـثري  ١٠/٢٧٥:،تفسري القرطيب١٥/١٠٠:الطَّبرِِيتفسري :بال نسبة يف الرجز .٦

 .٣/٢٣٤:،فتح القدير٦/٤٣:احمليط
، األفعـال يف  )رأسها(٣/٢٣٤:، فتح القدير١٠/٢٧٥:،تفسري القرطيب١٥/١٠٠:برِِيالطَّتفسري :بال نسبة يف الرجز .٧

 .٢/١٣٦٤:القرآن الكرمي

  



 ٤٥٣

          والنغيف  ضةاللُّغ:ترِحياِإل كنسان أْرسه نحو الغاملُكَ رِيتبِجِع من١(،ه(وههـذه احلَ  ةُئَيـ ر  ةُكَ
ارفَتاع وانفَخاء ، قالاضأَ"):٢(الفَرنغض أْرسذَإِ ها حكَرىل فَإِ هىل أَق وإِووقال مشر"لفَس،":الناغض ن م
 ةٌكَرح وا همنإِ بِرالع المِيف كَ ضغالن):"٤(وقال ابن جرير)٣(،"هسأْر كرحي ثُيح قنالع لُصأَ انسناِإل
ارتفع واخنفض  يِشاملَ لَجذا عإِ هن؛َألاًضغن ميلالظَّ يمومنه س،اعٍفَتار مثُ اضٍفَخأو ان اضٍفَخان مثُ اعٍفَتاربِ
وحرك أْرساجقال ". هجالع يصالظَّ فليز:[مجالر[  
  

كأَص ضغنِي ال اًني تسمجد٥(اه(  
  
 ولِسربِ اًءزهت،اسمهؤوسر ونَكُرحي:ي،أَاللُّغةغض يف اآلية على حنو ما قاله أهل بالن في املُراد املُفَسرونَو

  )٦(.أَو تعجباً  اِهللا
  

       قَود اختالقُ ارالكَ آنُرواهلَز كَةونَ احلَرهذه اللَّفْظَةَ د مرِينَّأَ؛ل النغلَ ضيس مجرد تـ رِح يك و ـزه ،
ـ ن هسأْر انسناِإل كيرِحت:اضغناِإل):"٧(قال ابن فارس.وإِنما النغض تحرِيك الرأْسِ عجباً ـ ح و صاحبه 

ـ ن سِأْالر كيرِحت:اضغناِإل):"٨(وقال الراغب".هنم بِجعتاملُكَ حـ و الغ املُكَ رِيتـ ع بِج ـ م نوقـال  "ه،
ـ م سيلَ اضغناِإل نَّأَ:يضاف إىل هذا املعىن،"اًءزهتاس كوحا نهونكُرحيس):"٩(األلوسي جرد تـ رِح يك 

سِأْالرإِ،ونما ترِحيك ثَكَ سِأْالراًرِيالُقَ،ي":ضغالن: مييالظَلاً الَّذريكَث هأْسر ضغن١٠".(ي(  
   

_________________  
 ].نغض:[،اللسان٤/٢٠٠:،عمدة احلفاظ١٠٣٨:اللُّغة،مقاييس ٨١٦:املُفْردات: نظرا .١
 ،٥/٤٥:،زاد املسـري ٢٠/١٨١:،التفسري الكـبري ]نغض:[،اللسان٨/٥٣:تهذيب اللُّغة: انظر،و٢/١٢٥:معاين القرآن .٢

 .٦/٤٣:تفسري البحر احمليط
 ].نغض:[لسان،التاج، ال٨/٢٦٥:،عمدة القاري٨/٥٣:تهذيب اللُّغة:انظر .٣
 .١٥/١٠٠:الطَّبرِِيتفسري  .٤
 ].هدج:[العني،اللسان:الرجز يف .٥
،تفسـري  ١٥/١٠٠:الطَّبـرِِي ،تفسـري  ٢/٣٧٩:،تفسري الصـنعاين ٥/٣٠٠:الدر املنثور،١/٣٨٢:جماز القرآن:انظر .٦

ـ ١/٣٧١:،تفسري اجلاللـني ١/٣٠٨:،ياقوتة الصراط٦/١٠٥:، تفسري الثعليب١٠/٢٧٤:القرطيب ان يف علـوم  ،اإلتق
 . ١٩/١٩:،عمدة القاري١/٣٦١:القرآن

 .١٠٣٨:اللُّغةمقاييس   .٧
 .٨١٦:املُفْردات .٨
 .١٥/٩٢:روح املعاين .٩

 .٨١٦:املُفْردات .١٠



 ٤٥٤

 
  ن ف ي    
  ينفوا  ـالَىعت هلقَو يف :                          

                               
                                                                          ٣٣/املائدة  

   

 :قـال . جل أنفيه نفيا إذا طردته وأبعدتـه نفيت الر:يقال)١(بعاد،رد واإلالط:النفي يف األصل           
ما :فايةوالن ،ومنه نفت الريح التراب إذا أبعدته،"نفيت الرجل وغريه نفيا إذا طردته،فهو منفي):"٢(اخلليل

منه ذا و تطرده وتبعده، :أي)٤(،"املدينة كالكري تنفي خبثها:"ويف احلديث)٣(نفي من الشيء لرداءته،
  ]الكامل:[أوس بن حجر ملعىن في الشعرِِ قَولُا
  

  )٥(القَرد بلي ما املَطَارِق تنفي                   كَما الكرامِ رقِطُ عن ينفَونَ
  

  ]الطَّوِِيل:[ل القطاميتبعد،كذلك منه قو: أي
  

  )٦(م فَزادوا يف مسامعه وقْراأَص               فَأصبح جاراكُم قَتيالً ونافيا  
  .منفيا:أي 

_____________  
 .١٠٣٩:اللُّغةمقاييس :انظر .١
 .١٥/٣٤١:تهذيب اللُّغة:،وانظر]نفي:[العني .٢
 ].نفي:[خمتار الصحاح:انظر .٣
، اجلمع )باب املدينة تنفي شرارها(٢/١٠٠٦:،صحيح مسلم)باب املدينة تنفي اخلبث(٢/٦٦٥:صحيح البخاري .٤

،املسند املستخرج على صحيح ٥/٧٢٠:،سنن الترمذي٢/٤٨٢:،سنن النسائي الكربى٢/٣٤١:بني الصحيحني
 . ٢/٣٦٥:، اإلاج٤/٤٩:مسلم

" املطـارق " ،وليس يف ديوانه،٤/٥٧:،تفسري الثعليب٦/٢١٩:الطَّبرِِيتفسري : البيت منسوب ألوس بن حجر يف .٥
" القـرد "و. القرد منه وينفي ، لينتفش القطن أو الصوف به يضرب الَّذي القضيب وهو" مطرق"و" مطرقة"مجع

 من سواه فيما استعمل مث ، الصوف نفاية وهو ، أطرافه وانعقدت وتلبد والصوف الوبر من متعط ما): بفتحتني(
. منه ودنا قاربه: أي ،" يليه وليه"قوهلم من ، القرد وليه ما: أي ،" القرد يلي ما: "وقوله. والكتان والشعر الوبر
 .تعقده به ولصق وباشره القرد قاربه ما: يعين

،اللسـان،  ٢/٢١٣:اخلصـائص  ،١٥/٣٤٢:تهـذيب اللُّغـة  ،١٠/٤٩٥:احملكم واحملـيط األعظـم  :البيت يف .٦
 .٣/٤٧٥:،تفسري البحر احمليط]نفي:[التاج



 ٤٥٥

  
منه نفـي  حكم شرعي بالطرد واإلبعاد للمحكوم عليه من بلده إىل بلد آخر،و:والنفي يف الشرع        

نفـى   هو فيه إىل بلد آخر،ويف احلديث أن النيب  الَّذيوهو طرده وإبعاده عن بلده :الزاين غري احملصن
ملا مسع تشبيب نفى نصر بن حجاج إىل البصرة  وكذلك عمر بن اخلطاب)١(خمنثا إىل محراء األسد،

  )٢.(النساء به
  
وهم "اختلفوا يف صفة النفي،ويطردوا ويبعدوا،:،أياللُّغةقاله أهل بالنفي على حنو ما  في املُراد املُفَسرونَو

  :يف ذلك على عدة أقوال،أشهرها
  

وهذا إمنا يكون يف ،قاله أنس بن مالك واحلسن وقتادة  ،إىل دار احلرب اإلسالمإبعاده من بالد  - ١
 .حق احملارب املشرك فأما املسلم فال ينبغي أن يضطر إىل ذلك 

  
 .،عن مالك يحبس هناكلري بلده إىل بلد غإبعاده  - ٢

  
 
  )٣(."قاله سعيد بن جبري،من مدينتهم إىل مدينة أخرى بعادهإ - ٣

  
  
  
  
  
  
  

______________  
  

شـرح النـووي علـى صـحيح     ،٢٥٣:تصحيفات احملدثني،٨/١٠٩:تقريب األسانيد وترتيب املسانيد:انظر .١
 .مل أجد له خترجيا.٩/٣٣٤:،فتح الباري١٤/١٦٣:مسلم

اإلصـابة يف متييـز   ،١٥/٣١٣:ائل وفتـاوى ابـن تيميـة يف التفسـري    كتب ورس، ١/٣٦٢:االستقامة:انظر .٢
، التحفة اللطيفـة يف  ٢/٧٦١:،السرية احللبية٣/١٠٣: ،كشف األسرار١/٤٠٥:،أخبار املدينة٦/٤٨٥:الصحابة

 .١/٣٢٦:،االستيعاب١/١٢٤:،ذم اهلوى١/٢٦٤:تاريخ املدينة الشريفة
 ).بتصرف(٢/٣٤٦:زاد املسري .٣



 ٤٥٦

  ن و أ    

  لتنوء   ـالَىعت ـهلقَو يف:                          

                                                                   ٧٦/القصص                                       
   

 ،نـوأ والفعل ناء أصـله  ،"ض:ناء ينوء نوءا):"٢(بن فارسقال ا)١(النهوض،:النوء يف األصل          
ناء ينوء نـوءا إذا ـض   :يقال،مبعىن ض بثقلجممعون أن ناء  اللُّغةوأهل ،انقلبت الواو ألفا لتحركهاف

 ،ض به مـثقال :أي،ناء فالن بكذا:ض جبهد ومشقة،يقال:ناء ينوء نوءاً وتنواءاً):٣(قال بعضهم،بثقل
ا مثقلة،ونظري هذا في الشعرِِ قَولُ ذي الرمة تنهض :أثقله،واملرأة تنوء ا عجيزا،أي وناء به احلمل إذا

  ]الطَّوِِيل: [يذكر امرأة

  )٤(وتمشي الَهوينا من قَرِيبٍ فَتبهر                    قيامها   تنوُء بِأُخراها فَْألياً
  

نوء املطر،كأنـه  :ألصلومن هذا امها يف أردافها،عجيزا تثقلها إىل األرض لضخمها وكثرة حل أراد أن
  .ينهض باملطر

  

  
  
  
  
  

_____________  
  

طلبـة  ،]نـوأ :[،اللسـان ١٢/٣٣١:تيـب املعـرب  ، املغرب يف تر٨٣٠:املُفْردات،١٥/٣٨٦:تهذيب اللُّغة:انظر .١
 .٣/٢٠٣:، مرقاة املفاتيح١/١٥٢:الطلبة

 .١٠٠٢:اللُّغةمقاييس  .٢
 .١١/٩٣:،روح املعاين٧/٣٥٢:،مرقاة املفاتيح١/٤٠٢:،معجم األفعال]نوأ:[التاج ،اللسان،القاموس احمليط:انظر .٣
، ٣/٣٨٠:،خزانـة األدب ١٥/٣٨٥:تهذيب اللُّغة،١/٣٢١:،غريب احلديث البن سالم١/١٣٠:البيت يف ديوانه .٤

 ].نوأ:[،اللسان،التاج٢٤/٢٥٣:،تاريخ مدينة دمشق١٧/١٣٣:األغاين
  
 



 ٤٥٧

  ]  البسيط:[ل آخروقمنه يف الشعر أيضا و
                           

  كَبدي هل رقَّت وما القَضاُء حانَ              وإنْ الغريم أقْضي ما وجدك إني
  )١(والعضد بالكَف ضربتها تنوُء                       برايتها طارت أرزن عصا إالّ  

  
  .تثقل ضربتها الكف والعضد:أي
  

 )٢(،ومتيلـهم  العصبة تثقل:،أياللُّغةبالنوء يف اآلية على حنو ما قاله أهل  في املُراد املُفَسرونَو           
هذا من املقلوب وتقديره ما إن العصبة لتنـوء  ):"٣(قال أبو عبيدة .إن العصبة لتنوء مبفاتيح نعمه:واملعىن

  ".ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  

احلماسـة  :،ولوبر بـن معاويـة األسـدي يف   ١/٥٦٠:حماضرات األدباء:البيتان منسوبان إىل عباس السليطي يف .١
 ].نوأ:[،التاج]نوأ[،]رزن:[،اللسان١/١٤٨:ح املنطقإصال:،وبال نسب يف٢/٣٧٧:البصرية

،تفسري ابـن  ٣/٢٤٦:،تفسري النسفي٢٠/١٠٦:الطَّبرِِي،تفسري ٦/٤٩٩:الدر املنثور،١/٣٣٠:تنوير املقباس:انظر .٢
 .٦/٤٤٨/،فتح الباري١/٣٧٤:،اإلتقان يف علوم القرآن٢/٤٩٩:،تفسري العز بن عبد السالم٣/٣٣٤:زمنني

 .٤/١٥٥:،تفسري السمعاين١٣/٣١٢:تفسري القرطيب:،وانظر٢/١١٠:جماز القرآن .٣

  
  



 ٤٥٨

  هـ ج ع   

  يهجعون الَىعت هلقَو يف :                 

                                                                       ١٧/الذاريات   
   

 اهلاء واجليم والعني كلمة تدل على نـوم، ):"٢(قال ابن فارس)١.(النوم ليال:جوع يف اللُّغةاهل          
هجع يهجع :يقال) ٣(،"يطلق اهلجوع إال على نوم الليل وال":قال ابن السكيت".نام ليال:وهجع هجوعا

ال هجع وهجوع وهواجع،ومن اسـتعم :نيام،والنساء :يأ،نام ليال،والقوم هجع وهجوع  :أيهجوعا،
  ]املُتقَارِب[ :ل عبد اهللا بن أوىف اخلزاعي يف امرأتهاملفردة في الشعرِ بِهذَا املَعنى قو

  

  )٤(إِذَا هجع الناس لَم تهجعِ شِ                   منجدةٌ  مثْلُ كَلْبِ اهلرا
  

بعد نومة خفيفة مـن  :،أيبعد هجعةأتيت فالنا :يقال)٥(وهو النومة اخلفيفة،:ومن هذا األصل التهجاع
  )٦.(أول الليل

  
  
  
  
  
  

______________  
  

 :، ـذيب األمسـاء  ١/٧٣٨:،التعاريف]هجع:[التاج ،اللسان،القاموس احمليط،خمتار الصحاح ،٨٣٤:املُفْردات:انظر .١
 .٤/٦٨:، التسهيل لعلوم التنزيل٣/٣٥٣

 . ١٠٦٤:اللُّغةمقاييس  .٢
 .٢/١٤٠٠:فعال يف القرآن الكرمي، األ]هجع:[املصباح املنري:انظر .٣
 مـن  بالكوفـة  تـويف  من آخر: أويف أيب ابن له ويقال سلمي،األ اخلزاعي خالد بن) أوىف أبو( علقة بن اهللا عبد هو .٤

 إىل املدينة من انتقل.وخيرب احلديبية وشهد.الرضوان بيعة بايع من أحد وهو.حديثا ٩٥ احلديث كتب يف له.الصحابة
 :التـاج  العني،اللسـان، :والبيـت يف ،] ٤/١٠٤:األعالم[،وامهأع أواخر يف بصره وكف يبالن وفاة بعد الكوفة،

 .٢/٢٣٠:،ديوان احلماسة]قعد[
 ].هجع:[املعجم الوسيطالتاج،اللسان،القاموس احمليط،خمتار الصحاح ،٧/١٩٦:عمدة القاري .٥
 ].هجع:[،اللسان،التاج١/٩٤:ذيب اللغة :انظر .٦



 ٤٥٩

  ]السريع:[أبو قيس بن األسلت ىن في الشعرِِ قَولُومن استعمال التهجاع ذا املع
  

  )١(أَذُوق نوماً غَير تهجاعِ                    قَد حصت البيضةُ  رأْسي فما  
  

  ]الكامل:[ورمبا كان اهلجوع بغري نوم،ومنه قول زهري ابن أىب سلمى
  

  )٢(وسادي اجلران ملْقية وذراع            بنائم       ولست ا هجعت قَفْرٍ
  

ال كانوا :ينامون بالليل،واملعىن :،أياللُّغةباهلجوع يف اآلية على حنو ما قاله أهل  في املُراد املُفَسرونَو    
  .ويصلون أكثره)٣(،ليال من الليلقإال ينامون 

  
  

____________  
 

 رأس كـان .حكمائهم جاهلي،من شاعر:قيس نصاري،أبواأل وسياأل ائلو بن جشم بن سلتاأل عامر بن صيفيهو  .١
 مـن  علماء فلقي إليه، يطمئن دين عن وثان،ويبحثاأل يكره وكان.حروا يف وخطيبها،وقائدها وشاعرهم وس،األ

 يف وتريث اهللا برسول االسالم،اجتمع ظهر وملا.هذا على أنا:فقال إبراهيم دين له وأحبارا،ووصف ورهبانا اليهود
تهذيب ،٤/٢٧١:غريب احلديث البن سالم:والبيت يف،]٣/٢١١:،األعالميسلم أن قبل باملدينة، فمات الدعوة، قبول
ةة،مجهرة ٣/٢٥٨:اللُّغحماضـرات  ١/٣٣:،كتـاب التنبيـه  ١٧/١٢٠:، األغـاين ٦/٨٣:،خزانة األدب١/٩٨:اللُّغ،

،نزهـة األلبـاب يف   ١/٤٤٧:كتـاب األمثـال  ،فصل املقال شرح ١/١٩٨:،مجهرة أشعار العرب٢/٣٦٥:األدباء
 ].هجع[،]حصص[ :،اللسان،التاج١/١/١٥٧:،احللة السرياء١/٢٠٣:األلقاب

، األفعـال يف القـرآن   ٤/٤٠٩:،احليـوان ]هجـع :[،اللسـان،التاج ١/١١٥:البيت له يف احملكم واحمليط األعظـم  .٢
 .٢/١٤٠٠:الكرمي

،تفسري ابـن  ٥/١٧٤:،احملرر الوجيز٤/٦٨:سهيل لعلوم التنزيل،الت٧/٦١٤:الدر املنثور،١/٤٤١:تنوير املقباس:انظر .٣
، ١/٦٩٣:،تفسـري اجلاللـني  ١/٢٨١:،تفسري الثوري٤/٢٠٦:،تفسري الثعاليب٤/٢٣٠:،تفسري البغوي٤/٢٣٤:كثري

،تفسـري  ٤/١٧٧:،تفسري النسـفي ١٧/٣٦:، تفسري القرطيب٢٦/١٩٦:الطَّبرِِي،تفسري ٣/٣٢٦:تفسري السمرقندي
 .٢٧/٨:، روح املعاين٢/٦١٧:فسري جماهد، ت٢/١٠٢٨:الواحدي

   
  
  



 ٤٦٠

  هـ ش ش  
  أهش  ـالَىعت هلقَو يف :                  

                                                    ١٨/طه  
   

اهلاء والشني أصل صحيح يدل على رخـاوة  ):"١(الرخو واللني،قال ابن فارس:األصل يف اهلش        
: أي ،ومنه خبزة هشة)٢(،،عن اخلليللني:أي:هشيشوفهو هش الن،:أي:هش يهش هشاشة:،يقال"ولني

 ،ومنه هش الرجل إذا تبسم و ارتاح،رمبا ألن خلقه تلني،،وعظم هش رخو ولنيرخوة تتكسر هلشاشتها
 هششت يوما فقبلت وأنا صائم،:"بن اخلطاب حديث عمرمنه و)٣(،ارحتت له واشتهيته:شتواهتش

  ]الكامل[:قول األعشىفي الشعرِ بِهذَا املَعنى  ومنه)٤(،"فأتيت النيب 
  

  )٥(تفْضالِ هشاً فُؤاده جذالَ          تشٍ سالَمةُ  ذو الائى ابن ذي فَحضأَ
  

  ]البسيط:[هلذيلمليح اوقول 
  

  )٦(الصرد شحشح ما إذا اهلجريِ وقْع               صادقَةٌ اللَيلِ لدليجِ مهتشةٌ
  

 ،،رمبا ألنه ال يقع إال على الشيء اللني،ومنه هش الورق"اهلش يقارب اهلز يف التحريك):"٧(قال الراغب
  .خبطه بعصا ليسقط وتأكله الدواب:أي

______________  
  

 .١٠٥٤:اللُّغةمقاييس  .١
 . ٥/٢٢٨:تهذيب اللُّغة:،وانظر]هشش:[العني .٢
 ].هشش:[اللسان:انظر .٣
، ...)باب من طلع الفجر ويف فيه شيء(٤/٢١٨:،سنن البيهقي الكربى)باب القبلة للصائم(٢/٣١١:سنن أيب داؤود .٤

تنقـيح حتقيـق أحاديـث    ،١/١٩٥:، األحاديث املختارة١/٢١:،مسند أمحد بن حنبل٣/٢٤٥:صحيح ابن خزمية
صححه األلباين يف صحيح وضـعيف  .٢/١٥٨:،سبل السالم٢/٨٨:التحقيق يف أحاديث اخلالف ،٢/٣١٠:التعليق

 .٢٣٨٥:سنن أيب داؤود برقم
 ].هشش:[،اللسان،التاج١٠/٤٨٦:،خزانة األدب٥/٢٢٨:تهذيب اللُّغة، ١/١٩٢:البيت يف ديوانه .٥
 ].شحشح[،]هشش:[،اللسان،والتاج٤/٨٨، ٢/٤٨٩:كم واحمليط األعظماحمل:مل أجد للشاعر ترمجة،والبيت يف .٦
 .١٥٦:قبسات من إعجاز كالم اهللا يف سرية كليم اهللا:،وانظر٨٤٢:املُفْردات .٧
  



 ٤٦١

  
  ]الرجز:[قَول الشاعرِِومنه في الشعرِ بِهذَا املَعنى 

  
  )١(عم األراك والبشاممن نا                              بالعصا على أغنامي أهش

  
  ... اللُّغةوتناقله أهل "على"ولعل اخلليل أراد اهلش على كل شيء فيه رخاوة،وسقط حرف

  
وتأكله الغنم،وهـذا  )٢(ليسقط ورقها،باهلش يف اآلية هو خبط الشجر  في املُرادوأكثر املفسرين         

  .اللُّغة وإن كان من فوائد العصا لكنه معىن ال يؤكده أصل اهلش يف
  

ـا   أن اهلش بالعصا على الغنم هو هز العصا وحتريكها ليهيـب  والَّذي أميل إليه وتطمئن له نفسي     
الَّذي ذهب إليـه الراغـب يف معـىن    وهو املعىن ...ما لسوقها أو تنحيتها أو منعها من شيء ماالغنم إ
  )٣.(اهلش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________  
  

،فـتح  ٣/٣٢٦:،تفسـري السـمعاين  ١١/١٨٧:تفسـري القـرطيب  ،١٦/١٥٤:الطَّبـرِِي سري تف:البيت بال نسبة يف .١
 .٣/٣٦٢:القدير

 .٦/١٠:أَبِي السعود،تفسري ٢٢/٢٣:، التفسري الكبري١٦/١٥٤:الطَّبرِِيتفسري : انظر .٢
 .١٥٦:قبسات من إعجاز كالم اهللا يف سرية كليم اهللا:،وانظر٨٤٢:املُفْردات .٣

  



 ٤٦٢

  و ف ض  
 ــو ــال ن يوفض ــه تع   :يف قول                 

                                                      ٤٣/املعارج  
   

أسـرع،  :،أيوفض يفض وأوفض يوفض إيفاضـا :يقال)١(اإلسراع،: إليفاض يف اللُّغةأصل ا         
أسرع )٢(،تفض وفضا و تستوفض و أوفضها صاحبها ،واإلبليل أراك مستوفضا أي مسرعا مذعورااوم

  ]الرجز:[ل رؤبةوقومن استعمال املفردة في الشعرِ بِهذَا املَعنى )٣(،ا، وناقة مفياض مسرعة
  

  

  )٤(ت وفْضاتعوي البرى مستوفضا         إِذا مطَونا نِقْضةً  أو نِقْضا 
  

أم :واملعىن)٥(،يسرعون:،أياللُّغةباإليفاض يف اآلية على حنو ما قاله أهل  في املُراد املُفَسرونَو         
  )٦(."مستبقني كما كانوا يستبقون إىل أنصام"يسرعون إىل الداعي، إىل احملشرهم من قبور خيرجون

  

  و ن ي  

  تنياعت هلقَو يالَىف:                      ٤٢/ طه   

  

، "الواو والنون واحلرف املعتل يدل على ضعف):"٨(قال ابن فارس)٧(الضعف،:الوىن يف األصل         
  .وىن يف األمر يين  ونيا وتوانيا إذا ضعف:يقال

________________  
تفسـري  ،]وفـض :[،اللسـان ١٢/٥٨:تهـذيب اللُّغـة   ،١١٠٠، ١٠٩٩:اللُّغـة ،مقـاييس  ٨٧٧:اتاملُفْرد:انظر .١

 .١/٤٥٨:صحيح البخاري ،٢٩/٦٦:روح املعاين ،٣/٤٧٥:تفسري السمرقندي ،٢٩/٨٩:الطَّبرِِي
 ].وفض:[اللسان:انظر .٢
 ].وفض:[،اللسان،التاج،القاموس احمليط٨/٢٥٢:احملكم واحمليط األعظم :انظر .٣
 ].وفض:[،التاج]وفض[،]عوى:[اللسان:يف رؤبةمنسوب لالبيت  .٤
تفسري  ،٩/٣٥:أَبِي السعودتفسري ،٤/٦١٧:الكشاف،٣٠/١١٨:التفسري الكبري،٤/١٤٨:التسهيل لعلوم التنزيل:انظر .٥

 :تفسري الثعـاليب ،٥/٣٩١:تفسري البيضاوي،٣/٢٢٦:فتح الباري،١/١٢٥:التبيان يف أقسام القرآن،٤/٣٩٦:البغوي
 ،٢٩/٨٨ :الطَّبـرِِي تفسـري  ،٦/٥٢:تفسري السمعاين،٣/٤٧٤:تفسري السمرقندي،١/٧٦٧:تفسري اجلاللني،٤/٣٤٢

روح  ،٥/٢٩٥ :فـتح القـدير  ،٢/١١٣٤:تفسـري الواحـدي  ،٤/٢٨١:تفسري النسـفي ،١٥/٤١:تفسري القرطيب
 .٧/٤٣٢:واء البيانأض ،١٠/٤٢:تفسري الثعليب ،٨/٣٣:تفسري البحر احمليط ،٥/٣٨:تفسري ابن زمنني،٢٩/٦٦:املعاين

 .٢٩٨:من بديع لغة التنزيل ،٤/٦١٧:الكشاف .٦
 ].وين:[اللسان،التاج ،خمتار الصحاح العني،:انظر .٧
  .١١٠٦:اللُّغةمقاييس  .٨



 ٤٦٣

 :أي)١(،"سبق إذ ونيتم"وفالن ال يين يف أمره ال يضعف،ويف حديث عائشة تصف أباها رضي اهللا عنهما
نذَا املَعرِ بِهعالش ياجضعفتم،ومنه فجز:[ى قول العجالر[  

     

  ذْ أنْ غَفَرم ى حممدنفما و                      رما مضى وما غَب ٢(له اإلله(    
  

  ]الطَّوِِيل:[فما ضعف ،كذلك منه قول امرؤ القيس يف معلقته يصف اخليل:أي
  

حسى  منعلى الو إذا ما الساحبات              بارنَ الغكَّلِ أَثَريد املُر٣(بالكَد(  
  

  .وكل كالم أهل اللُّغة يف الوىن يدور حول الضعف والفتور 
  

) ٤(ال تضـعفا وال تفتـرا،  :واملُفَسرونَ في املُراد بالوين يف اآلية على حنو ما قاله أهل اللُّغة ،أي         
لنيب الوحيد من بني األنبياء الَّـذي  ا اذهبا وال تضعفا وال تفترا يف ذكري،وقد كان موسى :واملعىن

  .ال تقصرا وال تفترا:أي"ال تنيا"شد أزره بأخيه لذلك جاءت كلمة 
  

_________________  
 :الفـائق  ،٤/١٥٦:النهايـة يف غريـب احلـديث واألثـر    ،٦/١٤٣:،منهاج السنة النبوية٢٣/١٨٤:املعجم الكبري .١

، ٢/١٦٤:،الريـاض النظـرة  ١/٤٥٩:بصـرة ،الت١/٢٩٤:،صبح األعشـى ١/٢٠٧:،مجهرة خطب العرب٢/١١٣
 ].وين:[،التاج]كدي:[اللسان

الزاهر :،والبيت بال نسبة يف٤/١٤:،أضواء البيان١٦/١٦٨:الطَّبرِِي،تفسري ٢/٨٣٠:سر صناعة اإلعراب:البيت له يف  .٢
 .٣/٣٦٦:،فتح القدير٧/٢٤٦:، تفسري القرطيب٣/٥٢:للنحاس ،معاين القرآن٢/٣٢٤:البن األنباري

احلماسة  ،١/٨٥:،مجهرة أشعار العرب٢/١١٨٨:اللُّغة،مجهرة ٦/٦٤٦:،احملكم واحمليط األعظم١/٦:ديوانهالبيت يف  .٣
شرح املعلقات  ،٣/٣٦٦:،فتح القدير١٩/٤٢:،تفسري القرطيب]وين[،]كدد[،]ركل:[،اللسان،التاج٢/١١١٢:املغربية
 .٦٦:العشر

،تفسـري ابـن   ٤/٤٥:،احملرر الوجيز٣/١٣:لعلوم التنزيل ،التسهيل٥/٥٧٩:الدر املنثور،١/٢٦٢:تنوير املقباس:انظر .٤
،تفسـري السـمرقندي   ٣/٢١٨:،تفسري البغـوي ١١/١٩٨:،تفسري القرطيب١٦/١٦٨:الطَّبرِِي،تفسري ٣/١٥٤:كثري

، أضـواء  ٥/٢٨٧:،زاد املسري٦/٢٣٠:،تفسري البحر احمليط١/٣٩٧:،تفسري جماهد٣/١٧:،تفسري الصنعاين٢/٤٠٠:
 .٤/١٤:البيان

  
  
  
  



 ٤٦٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 فعل األمر- جـ



 ٤٦٥

  ب ل ع   
  ابلعيالَىعت هلقَو يف:                      ٤٤/هود  

   
وابتلـع   بلع املاء يبلع بلعا أي شربه وجرعـه، :يقال)١(،دهجترع الشيء وازدرا:البلع يف األصل        

، ورجل بلـوع )٢(،موضع االبتالع من احلَلْق:واملَبلَععام أي ازدرده من غري أن ميضغه،أو بعد مضغه،الط
ال يصلح رفيقا من :"ويف املثل،ثقب ضيق يف األرض لتصريف املياه كأنه يبتلعها:كثري األكل،البالوعة :أي

  .بالليعوبواليع :معواجل)٤(،يضرب ملن يكظم الغيظ،وأراد بالريق ريق الغضب)٣(،"مل يبتلع ريقا
  

واحلاصل أن البلع هو تغييب الشرب واألكل يف اجلوف عن طريق البلعوم ،مث أصبح يطلق علـى كـل   
  .تغييب على سبيل التشبيه

  
أي  اللُّغـة على حنو ما قاله أهـل  -وإن اختلفت عبارام -بالبلع يف اآلية  في املُراد املُفَسرونَو        
كلها  واملعاين)٨(ماءك يف جوفك، غييبوبعضهم )٧(اشريب،:وبعضهم)٦(انشفي،:ضهمبع قال)٥.(ازدرده
وألنه ،ما عليها لكل دل على جذب أجزاء األرضي ألن ذلكبة وحمتملة،أي انشفي واشريب،وغييب؛متقار

  )٩.(فعل املاء الفعل األرض  من
_______________  

  
 . ١٥٥:اللُّغةمقاييس :انظر .١
 ].بلع:[،العني٢/٢٥٠: غةتهذيب اللُّ :انظر .٢
 ].  بلع:[،اللسان،التاج٢/٢٤٢:جممع األمثال .٣
 .٢/٢٤٢:جممع األمثال:انظر .٤
  .١/٣٩٦:اإلتقان يف علوم القرآن،٦/٢٠٣٦:تفسري ابن أيب حامت ،١/٣٤:كتاب الكليات:انظر .٥
تفسـري  ،٢/١٥٥:تفسـري النسـفي  ،٤/٢١١:أَبِي السعودتفسري  ،١٢/٦١:روح املعاين،١/١٨٥:تنوير املقباس:انظر .٦

  .٥/١٧١:الثعليب
تفسـري   ،٣/٢٣٦:تفسري البيضاوي،٢/٤٣٢:تفسري السمعاين،٢/٣٨٦:تفسري البغوي،١٢/٤٦:الطَّبرِِيتفسري : انظر .٧

 .١/٥٢١:تفسري الواحدي ، ٢/١٥٥:النسفي
 .٢/٤٣٢:تفسري السمعاين .٨
  .١٢/٦٤:روح املعاين:انظر .٩

  



 ٤٦٦

  خ ل ع   
  فاخلع الَىعت هلقَو يف:                  ١٢/طه  

  
 أزلته ونزعته،:خلعت الثوب والنعل والرداءأخلعه خلعا:يقال)١(القلع واإلزالة،:أصل اخلَلع يف اللُّغة 

: زهـري بـن أيب سـلمى    ومنه في الشعرِ بِهذَا املَعنى قول)٢(وسوى بعضهم بني اخللع والنزع،
  ]وِِيلالطَّ[

  )٣(خلعت ا عن منكيب ردائيا           كأين وقد خلفت تسعني حجةًً
  

  ]الوافر:[وقول مهلهل بن ربيعة
  )٤(ارهلَ النيع اللَّلَخنْ يىل أَإِ               ي  فيسي وعرعٍ دالخت بِسولَ

  

كأن كل واحد مـن  )٥(،بعوض من الزوجةإزالة العصمة اخللع بضم اخلاء،وهو : ومن هذا األصل
عزله،كأنه :وخلع األمري واليه )٦(الزوجني لباس لآلخر فإذا فعال ذلك نزع كل واحد لباسه عنه،

  ]الكامل:[مهلهل بن ربيعة أزال عنه امللك واحلصانة،قال
  

لعخ املُلُوك اروس تحه تائول            رجى شرالع راعروع ٧(امِاَألقْو(  
  

واختلف أهل انزع نعليك،:،أياللُّغةواملُفَسرونَ في املُراد باخللع يف اآلية على حنو ما قاله أهل       
  :خبلع نعليه ،وهم يف ذلك على عدة أقوال  العلم يف السبب الَّذي من أجله أمر اهللا موسى

___________  
 .٣٢٧:اللُّغةمقاييس :انظر .١
 ].خلع:[،اللسان،التاج١/١٣٩:احملكم واحمليط األعظم ،٣/٩٢:اءمسذيب األ :انظر .٢
ــه .٣ ــة األدب١٨/١٤٧، ١٥/٣٦٥:،األغــاين١/٤٨:البيــت يف ديوان ــة ٨/٤٩٤، ٢/٢٢٠:،خزان ــاريخ مدين ،ت

 .٣٧/١٦٠:دمشق
 .١/١٢:ديوانه .٤
،الفواكـه  ٢/١١١:،حاشـية العـدوي  ١/٤٦٨:،الثمر الداين شرح رسالة القـريواين ٢/١١١:كفاية الطالب:انظر .٥

 .٢/٣٤:لدواينا
 .١٣٥:قبسات من إعجاز كالم اهللا يف سرية كليم اهللا :انظر .٦
، اللسـان،  ٢/١٢١٣:اللُّغـة ،مجهرة ٢/٣٣٩: ،احملكم واحمليط األعظم١/٧٧:تهذيب اللُّغة،١/٥٤:البيت يف ديوانه .٧

  ].عرر:[التاج



 ٤٦٧

 )١(رضـي اهللا عنـه،   البعلي بن أيب ط،وذا قال كانتا من جلد محار ميت ألماأمر خبلعهما :األول
  )٦.(السديو)٥(،وقتادة)٤(،والضحاك)٣(،والكليب )٢(،مقاتلو

  

  )٩(.وجماهد)٨(،وسعيد بن جبري)٧(،وهذا قول احلسن ،أمر خبلعهما لينال قدميه بركة الوادي:والثاين
  

عند مساع كـالم  يطأها إال حافياً ليكون معظماً هلا وخاضعاً  حىت اللبقعة ل اأمر خبلعهما تعظيم:ثالثالو
   :بعد ذلك معلال تعاىل قولهوالدليل عليه ،ربه        ]اخلع :أي ]١٢/طه

  ):" ١٠(قال العالمة األلوسـي .نعليك ألنك بالوادي املقدس طوى           
مر بذلك من شرف البقعـة  ،وبيان لسبب ورود األتعليل ملوجب خلع النعلني املأمور به ] ١٢/طه[

  ".وقدسها
  ش ر د   
  فشردالَىعت هلقَو يف:                   

                                                                                      ٥٧/األنفال  
                                                                                         

يشرد شردا وشرودا إذا نفـر وذهـب يف    البعري درش:يقال)١١(النفور والبعد،:األصل يف الشرد        
 شـرد  من إال اجلنة يدخل كلكم:"قال أنه ويف حديث النيب .األرض على وجهه،فهو شارد وشرود

  )١٢(."أهله على البعري شراد اهللا على
_________________  

 .٥/٢٧٣:سري،زاد امل١٦/١٤٤:الطَّبرِِي،تفسري ١/١٩٣:تفسري الثوري:انظر .١
 .١٦/١٦٩:،روح املعاين٦/٢١٦:،تفسري البحر احمليط٢٢/١٦:،التفسري الكبري٢/٣٢٥:تفسري مقاتل:انظر .٢
  .املصادر السابقة:انظر .٣
 . السابقة املصادر:انظر .٤
 .املصادر السابقة:انظر .٥
 . املصادر السابقة:انظر .٦
 .٥/٢٧٣:، زاد املسري٥/٤٩:،أحكام القرآن للجصاص١٦/١٤٤:الطَّبرِِي، تفسري ٢٢/١٦:التفسري الكبري:انظر .٧
 .٥/٢٧٣:، زاد املسري٥/٤٩:، أحكام القرآن للجصاص٢٢/١٦:التفسري الكبري: انظر .٨
 .٥/٢٧٣:، زاد املسري٦/٢٤٠:الثعليبتفسري ٢٢/١٦:التفسري الكبري: انظر .٩

 .١٦/١٦٩:روح املعاين .١٠
 .٨١:،الشوارد يف اللُّغة٥٥٩:مقاييس اللُّغة:انظر .١١
 حديث انظر)  صحيح(  :،قال عنه األلباين٢/٢١٩:،التيِسير بِشرحِ اجلامع الصغري١/١٢٣:املستدرك على الصحيحني .١٢

 . اجلامع صحيح يف ٤٥٧٠:  رقم



 ٤٦٨

 :وقواف شـوارد،أي هرب،:أي)١(،"شرد مني بعرياً أُرِيغُ خرجت":هل اجلاهليةأحد أقول  أيضا ومنه
واجلمع شرود،ومنه في الشعرِِ مستعص على صاحبه، :أي،تشرد يف البالد كما يشرد البعري،وفرس شرود 

 ] البسيط:[قَول الشاعرِِ
  

  )٢(شلا كما تطْرد اجلَمالَةُ  الشردا                  حتى إِذا أَسلَكُوهم يف قُتائدةٍ  
  

  ]الطَّوِِيل:[وقال آخر
  

  )٣(محجلَةٌ  فيها كَالم محجلُ                     شرود إِذا الراؤون حلُّوا عقَالَها 
  

  .فالن شريد ومشرد أي طريد ومطرود عن بلده:الطرد؛ألنه إبعاد،يقال:والتشريد
  
فعل ؤالء ا:أبعد واطرد،واملعىن:واملُفَسرونَ في املُراد بالشرد يف اآلية على حنو ما قاله أهل اللُّغة،أي       

) ٤(،عنك ويعترب به وخيافك بسببه من خلفهم طردالَّذين نقضوا عهدك فعال من القتل والتنكيل العظيم ي
  ]الوافر:[همقال شاعر)٥.(يب عبيد،عن أن معىن شرد م مسع م يف لغة قريشأ:وقيل

  
فحِ أُطَومٍ كُلَّ باَألباطوافَةَ               يخأَن م درشيب ي كيِم٦(ح(  

  .يسمع يب حكيم: أي
_____________________  

 ].ريغ:[،اللسان١/١٧٢:،الآليل املصنوعة٢/٢٧٨:النهاية يف غريب احلديث واألثر .١
،أدب ٢/٨٥٤:،مجهـرة اللُّغـة  ٦/٢٩٩:احملكـم واحملـيط األعظـم   :يف بن رِبع اهلُذَيلّ مناف البيت منسوب لعبد .٢

، ٧/٤٥:،تفسري الـثعليب ١/١٩٦:،تفسري الطَّبرِِي]شرد[،]قتد:[،اللسان،التاج٥/٥١:،إعراب القرآن١/٣٣٣:الكاتب
 .٢/١٨٣:أضواء البيان

 .١/٣٢٦:،أساس البالغة]ردش:[،اللسان،التاج١١/٢٢٠:تهذيب اللُّغة:البيت بال نسبة يف .٣
 .١٠/٢٢:،روح املعاين٢/٢٥٧:تفسري البغوي:انظر .٤
 .٢/٣١٩:،فتح القدير٨/٣٠:،تفسري القرطيب٣/١٦٤:معاين القرآن للنحاس:انظر .٥
،الزاهـر البـن   ٢/٦٢٨:،مجهـرة اللُّغـة  ]شـرد :[،اللسان،التاج٨/٢٥:احملكم واحمليط األعظم:البيت بال نسبة يف .٦

، تفسـري  ١٠/٢٢:،روح املعاين٨/٣١:،تفسري القرطيب٤/٣٦٨:،تفسري الثعليب٣/٣٧٢:،زاد املسري١/٤١٥:األنباري
  .٢/٢٧٣:السمعاين

  



 ٤٦٩

  ط ر ح  

  اطرحوه  ـالَىعت هلقَو يف:                                                                

                                                                                     ٩/يوسف  
  

إذا ألقاه ورمـاه،ويكون  :طرح النوى يطرح طرحا:يقال)١(إللقاء واإلبعاد،ا:الطرح يف األصل         
  ]الطَّوِِيل:[الرمةذو ل ومنه في الشعرِ بِهذَا املَعنى قواح عادة يف الشيء غري املعتد به،اإلطر

  

  )٢(بِنا مطْرحاً أَو قَبلَ بينٍ يزِيلُها            أملّا مبي قبلَ أنْ تطرح النوى  
  

 بـن  عروة قول منهو،  أبعدته الشيء طرحت:  يقال ،بعيداً وإلقاؤه الشئ رمى :اللُّغةفالطرح عند أهل 
  ]الطَّوِِيل:[الورد

نوم كي يثْليالٍ ذا مراً عقْتوم      ناملَالِ م حطري هفسطْرحِ كُلَّ ن٣(م(  
  

وطرحه تطرحيا إذا أكثر من طرحه،وطرح عليه املسألة إذا ألقاها،واألطروحة،املسـألة تطرحها،ومنـه   
ومنه بلد طروح أي بعيد،ورأيته من طرح،أي من بعد،وطرح )٤(البعد واملكان البعيد،:كالطَّرح بالتحري
  ]الرمل[ :ل األعشىمطرح إذا بعد عن أهله وعشريته،ومنه يف الشعر ا املعىن قو به الدهر كل

  

  )٥( طَرح ناٍء من نارك وترى                   للعلى وتسمو احلمد تبتين
  

  )٦.(ألقوه يف أرض بعيدة:اللُّغة،أيبالطرح يف اآلية على حنو ما قاله أهل  في املُراد املُفَسرونَو         
  .للتخلص منه حىت خيلو هلم وجه أبيهم  وهذا اقتراح آخر اقترحه إخوة يوسف 

  
_________________  

  
 .٦٣٧:اللُّغةمقاييس :انظر .١
 .١/٢١٥:،معجم األفعال٢/١٩٩:،احلماسة البصرية١/٣٨٦:،أساس البالغة١/٢١٩:البيت يف ديوانه .٢
 .٢/٣٥٤:،املثل السائر٢/١٤٩:،البخالء٢/٢٣٧:األمايل يف لغة العرب:،و يف١/٧:البيت يف ديوانه .٣
 ].طرح:[،اللسان،التاج١/٤١٢:،الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي٤/٢٢١:تهذيب اللُّغة:انظر .٤
 ].طرح:[الصحاح،اللسان: البيت منسوب لألعشى يف .٥
  .١/١٣٠:تفسري آيات من القرآن الكرمي: انظر .٦

 



 ٤٧٠

  ق ل ع  

  اقلعي الَىعت هلقَو يف:                                           
                                                                        ٤٤/هود   

  

فهـو   نتزعها من أصلها،اأي  قلع فالن الشجرة:يقال)١(القلع انتزاع الشيء من أصله،األصل يف         
أقلع  فـالن  :يقال )٢(،الكف عنه واإلمساكمبعىن  من هذا األصل اإلقالع عن األمر قالع وهي مقلوعة،

كـف،ويف  :أي)٣(،"لقد أقلع عنـها وأمي اهللا :"عن التدخني أي كف عنه وأمسك،ويف حديث املزادتني
كفوا،ومنه في الشعرِ بِهذَا املَعنى قـول  :أي)٤(،"اهللاأَقْلعوا عن املَعاصي قبلَ أَنْ يأَخذَكُم :"حديث آخر

  ]الكامل:[ةاحلارد
  

  )٥(قْلَعِفصفَا النطاف له بعيد املُ          ظَلَم البِطاح له انهِاللُ حرِيصةٍ   
  

 نـزال وأمسكي عن إ،أي كفي اللُّغةباإلقالع يف اآلية على حنو ما قاله أهل  في املُراد املُفَسرونَو         
  )٦(.املطر

  
  

________________  
  

 .٨٥٩:اللُّغةمقاييس :انظر .١
 .١٠/٢٥٠، ٧/٤٢:اري،عمدة الق١٢/٢٩٥:،عون املعبود٤/٢٣٥:،خزانة األدب]قلع:[اللسان،خمتار الصحاح:انظر .٢
،سنن الدار ٤/١٢٢:،صحيح ابن حبان)وضوء الصعيد الطيب وضوء املسلم يكفيه من املاء(١/١٣١:صحيح البخاري .٣

 .٣/١٦٤٨:،مشكاة املصابيح٤/٤٣٤:،مسند أمحد بن حنبل)مم من آنية املشركنيالَّتيباب الوضوء و(١/٢٠٢:قطين
 :التـاج  ،]هيـت [ :اللسان،التاج ،٥/٢٤١:ب احلديث واألثرالنهاية يف غري،٢/٤٨٩:غريب احلديث البن اجلوزي .٤

 .مل أجد له خترجيا].قلع[
هو قطبة بن أوس بن حمصن بن جرول املازين الفزاري الغطفاين ،شاعر جـاهلي خمضـرم،مقل،لقب باحلـاردة أي     .٥

ـ  ، ١/١٢٢:أساس البالغة ،١/٣:البيت يف ديوانهالضخم،له ديوان شعر مطبوع،و  ،٣/١٤٦:ماحملكم واحملـيط األعظ
ةاللُّغ بيذهحرص:[اللسان،التاج،١/٣٣١:احليوان ،١/٤٤:املفضليات،١٤/٢٧٦: ت[، 

،تفسـري  ١/٢٩١:،تفسري اجلاللني٤/٢١١:أَبِي السعود،تفسري ٢/٣٨٦:،تفسري البغوي١٢/٤٦:الطَّبرِِيتفسري :انظر .٦
 .٢/١١٩:بن زمنني،تفسري مقاتل ٤/١١١:،زاد املسري١/٥٢١:،تفسري الواحدي٢/٤٣٢:السمعاين

  
  
  



 ٤٧١

     ن ح ر   

  احنر الَىعت هلقَو يف:                            ٢/الكوثر   
  

 النحور، :موضع القالدة من الصدر،واجلمع:اإلنسانويف )١(،حنر اإلنسان وغريه:األصل النحر يف        
يضـرب ملـن   ، حنر نفسه غما:أي)٢(،"سرِق السارق فانتحر:" املثلأصاب حنره،ويف:وحنره ينحره حنرا

ره حيث احللقوم، والنحـر يف  البعري حنرا أي طعنه يف منح ينتزع من يده ما ليس له فيفرط جزعه،وحنر
املوضع :واملنحر) ٣(؛ألن البدن تنحر فيه،ذا االسم الذبح يف األغنام والبقر،ومنه مسي يوم النحراإلبل،ك

واجلمع املناحر،ورجل منحار مبالغة يف الوصف باجلود، وتناحر القـوم  )٤(ينحر فيه اهلدي وغريه، ذيالَّ
  )٥(.على الشيء أي كاد بعضهم ينحر بعضا من شدة احلرص

  

فصـل  :واملعـىن )٦(،احنر البدن:،أياللُّغةبالنحر يف اآلية على حنو ما قاله أهل  في املُراد املُفَسرونَو      
  )٧(.اجعل صالتك وحنرك هللا: واملعىنصالة العيد،واحنر أضحيتك،وبعضهم جعلها عامة،

  

   :والفرق بني النحر والذبح والعقر والذكاة أن
  .هو الطعن يف لبة احليوان،واللبة هي الثغرة أسفل العنق،ويستحب يف اإلبل:النحر"

 لنفس،والباطن هو مقـدم العنـق،  هو قطع احللقوم من باطن عند النصيل،واحللقوم هو جمرى ا:والذبح
  .والنصيل هو مفصل مابني العنق والرأس حتت اللحيني،والذبح هو القطع يف احللق

ضرب قوائم البعري بالسيف وهو قائم،ويستعمل يف النحر خاصة،فناحر اإلبل يضـرب إحـدى   :والعقر
  .ائمها مث ينحرهاقو

  )٨( ".حنرههي السبب املوصل حلل أكل احليوان بعد ذحبه أو :والذكاة
_________________  

 . ١٠١٦:اللُّغةمقاييس :انظر .١
،أسـاس  ١/٣٣٩:مثـال ،جممـع األ ٥١٥، ٥٠٨/ ١:،مجهـرة األمثـال  ٢/١١٨:املستقصي يف أمثـال العـرب   .٢

 ].سرق[،]حنر:[اللسان،التاج،١/٦٢٣:البالغة
 .]حنر:[اللسان،التاج ،٣/٣٠٤:احملكم واحمليط األعظم :انظر .٣
 .٩/٢٠٦:حتفة األحوذي ،٦/٢٩٣:تفسري السمعاين ،٣٠/٣٢٧:تفسري الطَّبرِِي :انظر .٤
 .٣/٣٠٤:احملكم واحمليط األعظم :انظر .٥
 ].حنر:[،التاج٧/٣٥:تفسري البحر احمليط ،١٠/٤٨:عمدة القاري: انظر .٦
 .٣٠/٢٤٦:،روح املعاين٣٢/١٢١:،التفسري الكبري٨/٦٥١:الدر املنثور:انظر .٧
  http://www.bdr130.net/vb/t414307.html :من الرابط التايل) بتصرف.(شبكة املعلومات .٨



 ٤٧٢

   هـ ج د  

  جد   ـالَىعت ـهلقَو يف:                    

                                                         ٧٩/اإلسراء    

  
النوم وهـو  :اللُّغةاهلجود يف  نام،فأصل:هجد يهجد هجودا:يقال)١(النوم،:ل اهلجود يف اللُّغةأص       

 استعمال املفردة ذا املعىن في الشعرِِ قَولُ ومن،أمنته:أي،أهجدته وهجدته:يف الشعر يقال كثريومعروف 
  ]الرمل:[بن ربيعة العامريلبيد 

  

  )٢(وقَدرنا إنْ خنى دهرٍ غَفَلْ                   قالَ هجدنا فَقَد طالَ السرى  
  

  ]الوافر:[الشاعر جد،قالواجلمع هجود،وهنومنا،:أي
  

  )٣(قْر اهلُجودبِجنبِ عنيزةَ  الب                      أَالَ هلَك امرؤ قَامت علَيه 
  

  ]الوافر:[ل املرقشوقا
  

سى لَريالً خيالٌ ملَ نسيقَنِ                    ى  مي وأَفأرصابِحودج٤(ي ه(  
_________________  

  
 . ١٠٦٣:اللُّغةمقاييس :انظر .١
،خزانـة  ٦٩٤، ١/١٧٦:ساس البالغـة ،أ٢/٦٧:الزاهر البن األنباري،٦/٢٥:تهذيب اللُّغة،١/٨١:البيت يف ديوانه .٢

كتاب األضـداد   ،٥١:، كتاب األضداد البن األنباري]سرا[،]خنا[،]قدر[، ]هجد:[،اللسان،التاج٣/٣٤٢:األدب
 .٥/٧٤:،زاد املسري١١٩:البن السكيت

 :،وبـال نسـبة يف األغـاين   ]هجد:[،اللسان،التاج٤/١٥٢:احملكم واحمليط األعظم:يف بن شيبانالبيت منسوب ملرة  .٣
 .٥٠:،كتاب األضداد البن السكيت١٥/٩٤

وهـو أشـعر   .رقش األكرب وعم طرفة بن العبـد هو ابن أخي املو.سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة ربيعة بن:هو .٤
 بكـر بـن وائـل    كانت له مواقع يف.املشهورين وفرسام املعدودين املرقشني وأطوهلم عمراً وأشهر عشاق العرب

وقلما نقع له على قصيدة ال يذكر فيهـا الطيـف   املوحش، لطّلل اخلايل املتهدمأمعن يف وصف ا.وحروا مع تغلب
 :، املفضـليات ٢/٦٧:الزاهـر البـن األنبـاري   :،والبيت يفبذلك عن نوع مـن القنـوط والسـويداء   مفصحاً 

،ألفاظ األضـداد يف القـرآن الكرمي،دراسـة لغويـة     ٥٠:،كتاب األضداد البن األنباري٦/١٤١:،األغاين١/٢٢٣
  .٢٦٢:ةحتليلي



 ٤٧٣

  ]الطَّوِِيل:[األعشى قال واملهجد مكان اهلجود،
  

  همثُ هبعي فيالس ادطَوِيلِ نِج                دجهلِ يف كلّ مالقَطَا باللّي ام١(نِي(  
  

فيقال للنائم وللساهر،واستشهدوا لألخـري  )٢(وبعض أهل اللُّغة يرون أن التهجد من حروف األضداد،
  ]الكامل:[ابغة الذبياينبقول الن

  تهجداملعبد اآلله صرورة ب             عرضت ألمشط راه أاولو 
  )٣(يرشد مل وإنْ رشداً، ولَخالَه          حديثها حسنو لَبهجتها ارنلَ   

  

؛ألن سـهر  جد مبعـىن التارك للنوم،و:اهلاجد النائم،واملتهجد أن:والصحيح،رِاهالس دجهتيعين باملُ:قالوا
ل مرضـه،وكذا حتنـث   اأز إذا،متـرض ل هجوده،مثـل  اأز:أيفتهجد،)٤(،لسلبا تفيد صيغة تفعل

 النـائم  هو اهلاجد أن العرب كالم يف واملعروف:"نقل عن األزهري قولهجانب احلنث واإلمث،:أي،وتأمث
 اهلجود إللقائه متهجد له لقي وكأنه النوم من الصالة إىل القائم فهو املتهجد وأما نام إذا هجودا وهجد

 تفعل هنا وجد):"٦(وقال أبو حيان)٥(،"نفسه عن احلنث إللقائه متحنث للعابد يقال كما نفسه عن
  " .احلنث بترك:أي،حراء بغار حتنثت نث،ومنهواحل مثاإل ترك وحتنث تأمث:والترك،كقوهلم اإلزالة مبعىن

  

______________________  
 .١/٤٦:البيت يف ديوانه .١
، ١٢٢:،كتاب األضـداد للصـاغاين  ١١٨:،كتاب األضداد البن السكيت٥٠:كتاب األضداد البن األنباري:نظرا .٢

الزاهــر البــن ، ٥/٢٤٣:النهايــة يف غريــب احلــديث واألثــر،١٤٨:ثالثــة نصــوص يف األضــداد:انظــر
 البحـر  ،تفسـري ١٠/٣٠٧:،تفسـري القـرطيب  ]هجد:[،اللسان،التاج،خمتار الصحاح،املصباح املنري٢/٦٧:األنباري

 .٢٦١:،ألفاظ األضداد يف القرآن الكرمي،دراسة لغوية حتليلية١٥/١٣٨:،روح املعاين٦/٦٦:احمليط
،غريـب احلـديث البـن    ١/٢٥:ديوانه:يف"متعبد بدال من متهجد"،و٥/٧٤:زاد املسري: البيتان ذه الرواية فقط يف .٣

ـ ٣/١٢٥٢:اللُّغـة ،مجهـرة  ١٢/٧٧:تهـذيب اللُّغـة  ،٣/٩٧:سالم ،احلماسـة  ١/٥٣:رة أشـعار العـرب  ،مجه
 .٦/٢٥٨:،تفسري القرطيب١/١٨٧:،الزاهر يف ألفاظ الشافعي٢/١٠٨٨:املغربية

 .٢/١٣٩٨:األفعال يف القرآن الكرمي:انظر .٤
 .٢٦٣:،ألفاظ األضداد يف القرآن الكرمي،دراسة لغوية حتليلية٢١/٢٥:،التفسري الكبري]هجد:[اللسان،التاج:انظر .٥
 .٢٣١:التضاد يف القرآن الكرمي:ر،وانظ٦/٦٩:البحر احمليط .٦

  
  
  
  



 ٤٧٤

والَّتيقظ للصالة ممامل يعرف إال مـن  .وعليه فإن التهجد هو الَّذي يترك النوم ويتكلف السهر           
 فـاه  يشـوص مـن الليـل    للتهجـد كان إذا قام  أن النيب :" ويف احلديث،والقرآن اإلسالمخالل 

  )١".(بالسواك
  

ا فيها وليس متهجد،هكذا يف أغلب الروايات مب"متعبد"النابغة فإن الصحيح  ستشهدوا به من شعراأما ما 
وهو قول  ،لشعر اجلاهلي التهجد مبعىن النوميف البيت نفسه،بل جاء يف ا"راهب"ديوانه،ودليله أيضا قوله

  ]الطَّوِِيل[قيس بن اخلطيم
  

  )٢(تمض لَيلَ التمامِ جدافَلَم أغْ           ألَم خيالٌ من أُميمةَ  موهناً  
  

  .مطلق نائبا عن املصدر هنا مفعولًا ىف البيت هو ترك النوم وجد" جدا"والصحيح أن 
  

من ذلـك   بالتهجد يف اآلية ليس جمرد السهر وإلقاء النوم،بل هو أخص في املُراد املُفَسرونَو           
جاء ا القرآن الكرمي ومل يكن معروفا  الَّتيمن املعاين اإلسالمية  وهو معىن)٣(وهو التنفل بالصالة ليال،

  :قبل ذلك،وهو قريب املعىن من قوله تعاىل           ]  ٢/املزمل.[  
  

بعد نومة يا حممد بالقرآن نافلـة لـك   ومن الليل فاسهر يقول تعاىل ذكره لنبيه حممد ":)٤(الطَّبرِِيقال 
  ".دون أمتك خالصة

  
  

_____________________  
  

باب فضل السـواك وتطهـري   (١/٧٠:،صحيح ابن خزمية)باب طول القيام يف صالة الليل(١/٣٨٢:صحيح البخاري .١
 .١/١٨٤:،الشمائل الشريفة٣/١٧٥٦:،ذخرية احلفاظ٧/١٨٠:،حلية األولياء٥/٣٩٠:،مسند أمحد بن حنبل)الفم به

 .١/٣٥:البيت يف ديوانه .٢
،،تفسـري  ٥/٧٤:زاد املسـري ،٥/١٨٩:أَبِي السـعود ،تفسري ٢/٦٤٤:،تفسري الواحدي١/٣٧٥:اجلاللني تفسري:انظر .٣

 .٣/١٢٨:تفسري البغوي ،٣/٤٧٨:، احملرر الوجيز٢١/٢٥:، التفسري الكبري٦/١٢٣:الثعليب
 .١٥/١٤١:تفسري الطَّبرِِي .٤

  



 ٤٧٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 المشتقات:ثالثا

 اسم الفاعل- أ



 ٤٧٦

  أ س ن  

  آسن  يالَىفعت هلقَو:                    ١٥/حممد                                                                                   
   

إذا  آسـن أسن املاء يأسن ويأسن أسنا و أُسونا فهـو  :يقال)١(التغري،:اللُّغةأصل األسن يف         
هـو   اآلسـن املاء يتغري تغريا مينع شربه،ف:يأسن):٢(تغيرت رائحته تغريا يتأذى منه،وعند بعضهم

فـي  استعمال املفردة ذا املعىن  ومن)٣("،الَّذي تغري طعمه وظهر نتنه فهو غري صاحل للشرب"املاء
  ]الوافر:[امرئ القيس الشعرِِ قَولُ

  

  )٤(جلامِ ملقى مناخها كأنّ                   علَيه بركَت آسنٍ وماٍء
  

-بكسر السني-نأس قد:منتنة فغشي عليه فسقط أو مات ريح أصابتهف بئرا دخل إذا للرجل يقالو
  ] البسيط:[ زهري ومنه قول)٥(،أسنا يأسن

  

  )٦(نِاَألس املائحِ ميد الرمح يف يميد       أناملُه مصفَراً القرنَ يغادر
  

  .املاء قل إذا الدلو يف مائها من فيغرف البئر ينزل الَّذي املائحو
  

  )٧.(لطول مكث أو حنوهون والطعم؛غري متغير الل:،معناه عند مجهور املفسرينوآسن اسم فاعل
  

________________  
  

 .٧٨، ٧٧:اللُّغةمقاييس :انظر .١
 .١٢٩:املثلث ذو املعىن الواحد:انظر .٢
 .٣٣:أمثال القرآن .٣
 .١٣/ ١:مجهرة أشعار العرب: البيت ليس يف ديوانه، و منسوب إليه يف .٤
 ].أسن:[،اللسان،التاج١٦/٢٣٦:تفسري القرطيب ،٢٦/٤٨:روح املعاين ،١١/٢٧٧:خزانة األدب :انظر .٥
 .٩/٣٢:،تفسري الثعليب]أسن:[،اللسان، التاج١٣/٥٨:تهذيب اللُّغة،٣/٣٦٤:غريب احلديث البن سالم:البيت له يف .٦
،تفسـري  ١٧٧/ ٤:،تفسري ابن كثري١١٤/ ٥:،احملرر الوجيز٤٨/ ٤:،التسهيل لعلوم التنزيل٤٦٤/ ٧:الدر املنثور:انظر .٧

،تفسري ٦٧٤/ ١:،تفسري اجلاللني٧٦:املُفْردات،٩٥/ ٨:أَبِي السعود،تفسري ١٦٤/ ٤:،تفسري الثعاليب١٨١/ ٤:البغوي
 :،تفسري القرطيب٤٩/ ٢٦:الطَّبرِِي،تفسري ١٧٣/ ٥:،تفسري السمعاين٧٨٦/ ١:تفِْسير السعدي،٣٦٦/ ٣:السمرقندي

،تفسـري  ٣٦/ ٥:،فتح القدير٤٨/ ٢٦:،روح املعاين١٠٠٢/ ٢:،تفسري الواحدي١٤٧/ ٤:،تفسري النسفي٢٣٦/ ١٦
  .٣٣٠/ ١:،اإلتقان يف علوم القرآن٢٥٤/ ٧:،أضواء البيان٢٤٠/ ٤:ابن زمنني



 ٤٧٧

  :مرة يذكر فيها اجلنات يذكر سبحانه صفة اجلري ،كقوله تعاىلوالقرآن الكرمي يف كل        
                                    

     ] ٥٧/النسـاء[،                       

               ]١٢٢/النساء[،                 

            ]٨٥/املائـــدة[،                 

               ]وغريها كثري،وملا مل يـذكر اجلـري يف   ]١٤/احلج،

 وال بوخم متغري،ال غري:أي):"٢(قال السعدي)١.(ف غري آسن،لينفي عنها صفة األسونهذه اآلية أضا
  ".شربا وألذها رحيا، وأطيبها وأصفاها، املياه أعذب هو بكدورة،بل وال مبرارة، منتنة،وال بريح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________  
  

 :على طريق التفسري البياين للدكتور فاضل صاحل السامرائي،على الرابط التايل:من كتاب .١
http://www.souninenet.com/vb/f141/thr9625/#post41419 

٢. يدعالس رفِْسي٧٨٦/ ١:ت. 
 



 ٤٧٨

  ب س ق  

  باسقاتالَىعت هلقَو يف:                    
                                                                                     ١٠/ق    

  

عـال وزاد  :أيبسق فالن أصـحابه، :يقال)١(لعلو واالرتفاع،الطول وا: اللُّغةأصل البسوق يف         
كيف بسق أبو بكر أصحاب رسـول اهللا  ":عليهم يف الفضل وحسن الذكر،ويف حديث حممد بن احلنفية

كيف ارتفع وعال ذكره من بينهم؟:أي )٢(،"؟.  
  

،وقيده باالرتفـاع ليخـرج   "طوال من حيث االرتفاع هو الذاهب:والباسق):"٣(قال الراغب           
،فكلمـة الطَّوِِيـل   الطول من حيث االمتداد،كاجلبال مثال فإا قد جتمع بني الطول واالرتفاع واالمتداد

رأسيا،وكلمة ممتـد خاصـة    الطَّوِِيلأفقيا،لكن كلمة باسق خاصة ب الطَّوِِيلسيا،وتطلق على الطَّوِِيل رأ

ـ       :ال تعـاىل بالثاين،لذلك ق                 

     ]فالبسوق يف النخل الطول،ويف الرجـل يف  )٤.(،ليشمل املعنيني يف اجلبال]٣٧/اإلسراء
  .،ويف الشيء ارتفاعومنزلته علوعلمه 

  
_____________  

  

/ ٨:تهـذيب اللُّغـة  ،١٢٣:،املُفْردات١٣٤:مقاييس اللُّغة ،]بسق:[تاج،القاموس احمليط،خمتار الصحاحاللسان،ال:انظر .١
/ ١:،إصـالح املنطـق  ٤٩٠/ ١:،تفسري غريب ما يف الصـحيحني ٧٢/ ١:،األفعال١٨٩/ ١:،عمدة احلفاظ٣١٨
،كتـاب  ٨/٨:املسـري  ،زاد٢٧٠/ ٤:،تفسري ابـن زمـنني  ١٨٥/ ١٩:،عمدة القاري٧/ ١٧:،تفسري القرطيب١٨٤

 .٢٣٤/ ٢:،األغاين٢٥٢/ ١:الكليات
 :،اللسـان،التاج،املعجم الوسـيط  ١٢٨/ ١:النهاية يف غريب احلديث واألثر،٧١/ ١:غريب احلديث البن اجلوزي .٢

 ].بسق[
 .١٢٣:املُفْردات .٣
 .٧٥ :دراسة لغوية يف القرآن :انظر .٤

  
  
  



 ٤٧٩

  
  )١.(طواال عالية:نَ على حنو ما قاله أهل اللُّغة قال فيه املُفَسرووباسق يف اآلية اسم فاعل من بسق،

  
ا اهللا النخل أل خصو.بيت شاهق كما قالواخنلة باسقة،:خصت النخلة وحدها بالبسوق؛فيقال وقد     

إن :"قال ،أن رسول اهللا   بن عمركما يف حديث عبد اهللا وهلذا شبه ا املسلم،،أشرف األشجار
هي :فقالالنخلة،فإذا أنا أصغر القوم فسكت،كمثل املسلم،فأردت أن أقول هي من الشجر شجرة مثَلُها 

  ) ٢".(النخلة
  

  ج م د  
  جامدة  ـالَىعت ـهلقَو يف:                           

                                                                       ٨٨/النمل   
  

املاء مجد :يكون يف املاء والدم وغريمها من السوائل،يقال)٣(ما يقابل الذوبان،:اجلمود يف األصل         
جلمود املـاء   مجادى؛ ا الشتاء عند العربمل يعد سائال،ومنه مسي شهر:أو أي شيء سائل جيمد مجدا،أي

  )٤ .(،عن أيب سعيدأحياناً فيه
  
  

_______________  
  

/ ٤:،تفسـري ابـن كـثري   ١٢٧/ ٨:أَبِـي السـعود  ،تفسري ١٥٣/ ٢٦:الطَّبرِِي،تفسري ٤٣٨/ ١:تنوير املقباس:انظر .١
،تفسـري  ٩٥/ ٩:،تفسري الثعليب٦٨٩/ ١:،تفسري اجلاللني٢٢٥/ ٥:،تفسري البيضاوي٢٢١/ ٤:،تفسري البغوي٢٢٣

/ ٤:،الكشـاف ٨٧/ ١:،مقدمة فـتح البـاري  ٣١٦/ ٤:ق التغليق،تغلي١٧١/ ٤:،تفسري النسفي٢٣٦/ ٥:السمعاين
،تفسري العز ابـن عبـد   ١٢١/ ٨/ ٨:،تفسري البحر احمليط٢٧٠/ ٤:،تفسري ابن زمنني١٧٦/ ٢٦:،روح املعاين٣٨٥

 .٢٢٠/ ٣:السالم
،مسـند  ٢/٢٢٢:،اجلمع بني الصـحيحني ١/٤٧٩:،صحيح ابن حيان)باب الفهم يف العلم(١/٣٩:صحيح البخاري .٢

 .١/٤٠٦:،األمثال يف احلديث النبوي٢/١٩٩: األحاديث واآلثار ختريج،٢/١٢:حنبلأمحد بن 
 .٢٢٣:اللُّغةمقاييس :انظر .٣
  ].مجد:[،اللسان،التاج٣٥٨/ ١٠:تهذيب اللُّغة:انظر .٤

  



 ٤٨٠

  ]الرمل:[قال الطرماح 
  

  )١(ذَات صر جِربِياُء النسام               لَيلَةٌ  هاجت جماديةٌ   
  

  .مسي بذلك ألنه فقد خاصية التحركضد التحرك؛ الثبات واالستقرار:اللُّغةو اجلمود يف 
  

،أي تراها ثابتة باقية يف أماكنها ال اللُّغةجبامدة يف اآلية على حنو ما قاله أهل  في املُراد املُفَسرونَو        
  :ل تعـاىل وهي متر مر السحاب،أي تزول عن أماكنها كما قا)٢(تتحرك،          

        ]٣(].١٠، ٩/ الطور(  
  

  
  ح ر س  

 حرسا  ـالَىعت هلقَو يف :                          

                                                              ١٥٦/آل عمران                                                                                                                              
  

حفظه، :الشيء حيرسه وحيرسه حرسا حرس:يقال)٤(احلفظ،قال ابن فارس:اللُّغةأصل احلرس يف          
  .حفظىت:أي)٥(،"حرسي يد يف كانت شعر من قُصة تناول أنه:"معاوية حديث يفو
  
  
  

__________________  
 

 ].مجد:[،اللسان،التاج٣٥٨/ ١٠:تهذيب اللُّغة،١٠٩/ ١:البيت يف ديوانه .١
/ ٩:،تفسري ابن أيب حـامت ٣٠٤/ ٦:أَبِي السعود،تفسري ١٠١/ ٣:،التسهيل لعلوم التنزيل٣٨٥/ ٦:الدر املنثور:انظر .٢

 ،٣٤/ ٢٠:،روح املعـاين ٢٢٤/ ٣:،تفسري النسـفي ٢٨٠/ ٤:،تفسري البيضاوي٣٧٩/ ٣:،تفسري ابن كثري٢٩٣٣
 .١١٣/ ١:،ما دل عليه القرآن٩٤/ ٧:يط،تفسري البحر احمل٣٩٢/ ٣:الكشاف

 .٣/٣٧٩:تفسري ابن كثري :انظر .٣
 .٢٥٣:اللُّغةمقاييس :انظر .٤
،اجلمـع بـني   ٤/٧٧:،سـنن أيب داؤود ..)باب حتـرمي فعـل الواصـلة واملستوصـلة    (٣/١٦٧٩:صحيح مسلم .٥

 .٢/٩٤٧:،موطأ مالك٢/٤٢٦:،سنن البيهقي الكربى٣/٤٠٦:الصحيحني
 
 



 ٤٨١

 امـرؤ  قـال .وحارس وحرس حنو خادم وخدممع حراس وأحراس وحرس،واحلارس حافظ املكان واجل 
  ]الطَّوِِيل[:القيس

  

تزجاواساً ترراً إلَيها أَحعشوم                اصاً عليرونَ لو حِسرلي يقت١( م(  
  

ربـان يف املعـىن   ز يتقاْس واحلرْواحلر)٢(التحفظ واملبالغة فيه،:اللُّغةومن هذا األصل االحتراس وهو يف 
  )٣(.كما يتقاربان يف اللفظ ،إال أن احلرس يف األمكنة أكثر، واحلرز يف األمتعة أكثر

  

وقد )"٤(اللُّغة،أي حفظة من املالئكة،باحلرس يف اآلية على حنو ما قاله أهل  في املُراد املُفَسرونَو         
العدول عن اجلمع إىل املفرد يف  وصف احلرس أن  ذهب الزخمشري ومجاعة من املفسرين إىل أن السر يف

ذلك جاء رعاية للفظ دون املعىن،إذ لو روعي املعىن لقال شدادا،والسر يف هذا العدول يرجع إىل الرمـز  
فليس مثة اختالف بينهم وال  واإلشارة إىل وحدة هذا احلرس،واجتماع أمرهم،حىت كأم حارس واحد،

  )٥".(استراق السمع توجهوا إليه مجيعا فيضربونه ضربة ملك واحدتفرق،ومن مث فأي شيطان حياول 
  

 يف حيرس ألنه حارسا احلارس مسي وهلذا مستمر، حفظ احلراسة أن: واحلفظ احلراسة بني الفرقو       
 تصـيبه  أن قبل الشئ عن اآلفات يصرف أن هو واحلراسة،فعله يدمي فهو صناعته ذلك نأل أو كله الليل
  )٦.(االستمرار معىن يتضمن ال احلفظ،بينما ختليصا ذلك مسي عنه فصرفها أصابته ذافإ مستمرا صرفا

  
  
  
  
  
  
  

______________  
 ].شري:[، التاج٢/٧٣٦:اللُّغة،مجهرة ٩/٨٦:،األغاين١/٨١:،مجهرة أشعار العرب١/٣:البيت من معلقته يف ديوانه .١
 .٣٩٠/ ١:ة احلفاظ،عمد]حرس:[،اللسان،التاج،خمتار الصحاح٢٢٧:املُفْردات:انظر .٢
 .١/٢٧٤:التعاريف :انظر .٣
 .٤٤/ ٥:،تفسري ابن زمنني١١٤٠/ ٢:،تفسري الواحدي١١/ ١٩:،تفسري القرطيب١١٠/ ٢٩:الطَّبرِِيتفسري :انظر .٤
 . ١٧٦:اإلعجاز الصريف يف القرآن الكرمي .٥
  ]بتصرف.[٢٢٧، ١/٢٢٦:،الفرق للكرابيسي٢٣٢:الفروق اللغوية:انظر .٦

  



 ٤٨٢

   ح و ز  

  متحيز ـالَىعت هلقَو يف:                        

                                                                   ١٦/األنفال                                                     
   

حتوزت : مجعه وضمه،ومنه قوهلم:حاز حيوز حوزا ،أي:يقال)١(اجلمع والتجمع،"حوز"األصل يف        
تلوت واجتمعت ،ومنه في الشعرِ بِهذَا املَعنى قول القطامي يصف امرأة أراد أن ينزل :احلية وحتيزت،أي

  ]يلالَّوِِ:[عليها ضيفا
تزوي حيفَةً عنيفَها أن خت كما          أَضحازخافَةَ اَألفعى ان٢( ضارِبِ م(  

  

مجعـه  :أي،محى فـالن حوزتـه  :ويقال.تتنحى هذه املرأة وتتأخر خوفا من أن أنزل عليها ضيفا:يقول
  ]السريع:[قالت امرأة عفيفة.وملكه

  

أحثى ظَلْت برهِه يف التجو                    ةَ يوأمح يعنزو٣(الغائب ح(  
  

ملكه،ومنه قيل لكل جممع وناحية حوزة،وهكذا كل من مجع وضم إىل نفسه شـيئا فقـد حـازه    :أي
  ]الكامل:[ضمه إليه،ومنه قول أيب طالب:واستوىل عليه، ومنه حاز فالن على كذا،أي

  

  )٤(الدنيا يحوز السؤدداوبعاجلِ               بِنصره   واملعاد شرف القيامة 
  

حتيز إىل قوم،أي انضم إليهم،ومثلـه  :يقال)٥.(التجمع واالنضمام:التحيز،وهو يف اللُّغة: ومن هذا األصل
  )٦(.تركوا مركزهم وانضموا إىل آخر:احناز القوم،مبعىن:احناز،يقال

__________________  
 .٢٨٨:اللُّغةمقاييس :انظر .١
 ].حوز:[،اللسان،التاج٣/١٠٧:،غريب احلديث البن سالم٥/١١٥:ب اللُّغةتهذيالبيت له يف  .٢
 ].حوز:[،اللسان،التاج٥/١١٧:تهذيب اللُّغة:البيت يف  .٣
 ابن أيب طالـب   املطلب بن هاشم،من قريش،والد علي هو أبو طالب،عبد مناف بن عبد.١/١٧:البيت يف ديوانه .٤

تـويف  .  ء األبـاة ن من أبطال بين هاشم ورؤسائهم ،ومن اخلطباء العقالوكافله ومربيه ومناصره،كا وعم النيب 
 ]١٧٠:موسوعة األمساء واألعالم[هـ .ق ٣سنة

 ،٢٦٦، ٢٦٥/ ١:،عمدة احلفاظ٢٦٤:املُفْردات،]حوز:[الصحاح،اللسان،التاج،خمتار الصحاح،القاموس احمليط:انظر .٥
 .٨٧٩/ ١:،كتاب الكليات٤٥٩/ ١:النهاية يف غريب احلديث واألثر

 ].حوز[اللسان،التاج:انظر .٦
  



 ٤٨٣

  
  )١).(قلبت الواو ياء مث أدغمت األخرى ىف الياء( ومتحيز يف اآلية اسم فاعل من حتيز، وأصله متحيوز

  
  

يصري إىل حيز فئة :واملعىن)٢(،أي منضما،اللُّغةبه يف اآلية على حنو ما قاله أهل  في املُراد املُفَسرونَو           
  .سلمني،يستنصر م ومينعونه من العدومن امل

  

  

 خ ن ق 

  املنخنقة  ـالَىعت ـهلقَو يف:                      

                                                                             ٣/املائدة                                                                                                                              
   

اخلاء والنون والقاف أصل واحد يدل على :")٣(الداللة على الضيق،قال ابن فارس"خنق"مادة األصل يف       
، التضييق،واخلانق للشـعب الضـيق  :ق وخمنوق،ومنه اخلناق،أيخنق خينق خنقا،فهو خنِق وخني:،يقال"الضيق

حبس النفس عنـد طريـق تضـييق    :اللُّغةانعصار احللق وتضييقه،ومن هذا األصل اخلنق وهو يف :واالخنناق
واالختناق فعل ق جمرى النفس يف عنقه فحبس نفسه،مات أو مل ميت،ضي:ا،أيخنق فالن فالن:يقال )٤(العنق،

  ]الطَّوِِيل:[العبسي عروة بن الورد في الشعرِِ قَولُومنه )٥(ما خينق به،-بكسر اخلاء-اإلنسان بنفسه،واخلناق
  )٦(ومقْتلهم عند الوغَى كان أعذرا            عجِبت هلم إذ خينقُون نفوسهم  

  

ختنق إما  بفعل آدمي،كمـا كـان    الَّتيا هنا الدابة  في املُراد املُفَسرونَنخنقة يف اآلية اسم فاعل الخننق،ووامل
تدخل رأسها بني  أو هي ختنق نفسها  حببل أو.كانوا خينقون الشاة فإذا ماتت أكلوهايفعل أهل اجلاهلية حيث 

 بأن اتفاقا، أو قصدا إما باخلنق متوت الَّتي هي"):٨(ل ابن كثريقا) ٧..(فيحبس نفَسها فتموتعودين أو حنوه،
  ".حرام فهي به، فتموت وثاقها يف تتخبل

_______________  
 ].حوز:[اللسان،التاج:انظر .١
،عـون  ٤/٣٣٦:،تفسري الـثعليب ٤٣٣/ ١:،تفسري الواحدي٢٢٩/ ١:،تفسري اجلاللني١٢٦/ ٢:تفسري البغوي:انظر .٢

 .٤٣٩/ ١:،غريب القرآن٢١٧/ ١:ان يف تفسري غريب القرآن،التبي٢٢١/ ٧:املعبود
 ]. خنق:[القاموس احمليط:وانظر.٣٣٣:اللُّغةمقاييس  .٣
 .١/١٠٤:،شرح سنن ابن ماجه٢/١٥٠:احملرر الوجيز:انظر .٤
 ].خنق:[،اللسان،التاج٧/١٩:ذيب اللغة :انظر .٥
 .٢/٦٦٦:عجم ما استعجم، م٢/٢٧٣:، احليوان١/٥٠٩:، الكامل يف التاريخ١/٢٦: البيت يف ديوانه .٦
،معـاين  ١١/١٠٥:التفسري الكـبري   ،١٨٣/ ١:،تفسري الصنعاين١٢/ ٤:،تفسري الثعليب٦٨/ ٦:الطَّبرِِيتفسري :انظر .٧

،التعليقات الرضية على الروضـة  ٢٧٩/ ١:،تفسري مقاتل بن سليمان٤٢٦/ ٣:،تفسري البحر احمليط٢٥٦/ ٢:القرآن
 .٢٦/ ٣:الندية

  .٢/٩:تفسري ابن كثري .٨



 ٤٨٤

  د ث ر  

  املدثرالَىعت هلقَو يف:                               ١/املدثر                                                                                      
  

 ):١(قال ابن فارس.على الشعار الدثار يف األصل ما يتدثر به من فوق الشعار،فكأنه تضاعف الثوب     
،ومن هـذا  "الدال والثاء والراء أصل واحد منقاس مطرد،وهو تضاعف شيء وتناضده بعضه على بعض"

 ،)٢(يلي اجلسد الَّذي يستدفأ به من فوق الشعار الَّذيالثوب :اللُّغةيف :وهو-كسر الدالب-الدثار:األصل
تلفف :،أيتدثر فالن:يقال،شعارا التصاله بالبشرة والشعرة يمس)٣(مباشرة، يلي البدن الَّذي هو:والشعار

دثـروين  ": سا،ويف احلديثلبا:أيكأنه صار دثارا هلا،)٤(نه تدثر الفحل الناقة إذا تسنمها،يف الدثار،وم
  )٧(.أنتم اخلاصة والناس العامة:يعين)٦(،"الدثار أَنتم الشعار والناس:"لألنصار وقوله )٥"(دثروين

  
  )٨(.اسم فاعل من تدثر، واألصل متدثر أدغمت التاء يف الدال وشددت:تدثروامل

__________________  
 .٣٧٥:اللُّغةمقاييس   .١
تفسـري  ،٥٤/ ٩:أَبِـي السـعود  ،تفسري ]دثر:[،اللسان،التاجالصحاح،خمتار الصحاح ،٦٣/ ١٤:تهذيب اللُّغة:انظر  .٢

/ ٥:،فـتح القـدير  ٦/ ٣:،كشف املشـكل ٢٩٤/ ٤:تفسري النسفي، ٨٨/ ٦:تفسري السمعاين ،٣٥٨/ ٤:الثعاليب
 ٨٨١./١:كتاب الكليات  .٦٤٦/ ٤:،الكشاف٣٢٤

،مشـارق  ١/١٣٩:،مقدمة فتح الباري١١/٣٥٩:،مرقاة املفاتيح١/١٥:،شرح سنن بن ماجه٢/٣٤١:احملرر الوجيز .٣
 .٢/٢٥٥:األنوار

 ].ثرد:[،اللسان،التاج١٨٣ص/١أساس البالغة ج ،٣٠٨:املُفْردات:انظر .٤
/ ١ :،مسند الطيالسي٣٧٧/ ٣:،مسند أمحد ابن حنبل٥٠٢/ ٦:،سنن النسائي الكربى٢٢٠/ ١:صحيح ابن حبان  .٥

الكامـل يف   ،١٧٦/ ١:،سرية الـنيب املختـار  ٦٩٦/ ٢:،اإلميان أليب منده١١٧/ ٤:،ختريج األحاديث واآلثار٢٣٦
 .٧٦/ ١:،خمتصر السرية٥٧٧/ ١:التاريخ

،املسند املسـتخرج علـى صـحيح    ٧٣٨/ ٢:،صحيح مسلم١٥٧٤/ ٤) ائفباب غزوة الط:( صحيح البخاري  .٦
مصـنف   ،٣٣٩/ ٦:،سنن البيهقي الكربى٥٨/ ١:،سنن ابن ماجه٤٨٧/ ١:،اجلمع بني الصحيحني١٢٥/ ٣:مسلم

ـ ،مصباح ٤٢/ ٤:،مسند أمحد بن حنبل٣٣٥، ٣٣٤/ ٣:،اآلحاد واملثاين٤٠٠/ ٦:ابن أيب شيبة ، ٢٤/ ١ :ةالزجاج
 .٦٤٦/ ٤:، الكشاف٢٢٦/ ١:،أسباب ورود احلديث١٧٥٢/ ٣:مشكاة املصابيح

 ].دثر:[اللسان،التاج :انظر .٧
 .املصادر السابقة:انظر .٨

  
  



 ٤٨٥

  ):١(باملفردة يف اآلية على عدة أقوال في املُراد املُفَسرونَاختلف 
  

وزينـه بـرداء    ،قوىألبسه اهللا لباس الت :حنو قوهلمأن املراد كونه متدثراً بدثار النبوة والرسالة  :أحدها
  .العلم

يف جبل حراء كان كاملختفي من الناس فكأنـه   أن املتدثر بالثوب يكون كاملختفي فيه وأنه :وثانيها
  .واشتغل بإنذار اخللق والدعوة إىل معرفة احلق،قيل يا أيها املتدثر بدثار االختفاء قم ذا األمر

دثـروين  "،ودليل هذا احلديث السابق)٢.(لتدثر بالثياب،أن املراد ا:عليه مجهور املفسرين الَّذيوثالثها و
  ".دثروين

  
  ):٣(فائدتني –أي املدثر –ذا االسم  هذا يذكر العلماء أن يف خطاب اهللا لرسوله 

  

 الَّتـي املالطفة،فإن العرب إذا قصدت مالطفة املخاطب وترك معاتبته مسوه باسم مشتق من حالته :األوىل
إشعارا بأنه غـري  )٤(،"قم أبا تراب":لعلي ملا رآه نائما قد ألصق جبنبه التراب كان عليها،كقول النيب 

فقوله تعاىل لرسوله املدثر تأنيس ....)٥"(قم يا نومان:"حلذيفة عاتب عليه ومالطفة له،وكذلك قوله 
  .ومالطفة 

  

  . قد ليله ليتنبه إىل قيام الليلالتنبيه لكل متدثر را:الثانية
  
  

_______________  
  

 .٣٠/١٦٨:التفسري الكبري:انظر .١
،تفسري ٤١٠/ ٥:،تفسري البيضاوي٣٥٨/ ٤:،تفسري الثعاليب٥٤/ ٩:أَبِي السعود،تفسري ٣٩٢/ ٥:احملرر الوجيز:انظر .٢

،روح ٦٤٦/ ٤:،الكشـاف ٦٦/ ١:،عمـدة القـاري  ٣٢٤/ ٥:،فتح القدير٣٩٩/ ٨:،زاد املسري٢٩٤/ ٤:النسفي
 .١١٥/ ٢٩:املعاين

 .١٩/٣٣:تفسري القرطيب ،٤/١٥٦:التنزيل التسهيل لعلوم:انظر .٣
 ،١/١٤٧: اآلحاد واملثـاين ،١/٥٥٤:اجلمع بني الصحيحني،)باب نوم الرجال يف املسجد(١/١٦٩:صحيح البخاري .٤

 .٤٢/١٨:دمشق تاريخ مدينة 
 .١/٣٥٤:حلية األولياء ،١/٢٩٢:اجلمع بني الصحيحني ،)باب غزوة األحزاب(٣/١٤١٤:صحيح مسلم .٥



 ٤٨٦

  د ف ق  

 ق داف الَىعت هلقَو يف:                                ٦/الطارق  
  

انصب،قال ابـن  :ة،الفعل منه دفق املاُء يدفُق واندفق وتدفقاألصل يف الدفق الدفع والصب بسرع        
دفقت املاء أدفقه :،يقال"الدال والفاء والقاف أصل واحد مطرد قياسه،وهو دفع الشيء قدما):"١(فارس
ينصـب  :أيوماء يتدفق،)٢(التصبب،:االنصباب بسرعة،والتدفق:اللُّغةيف  ،واالندفاقصببتهدفعته ودفقا 

  .ويفيض من جانب ما هو فيه
  

  :يف دافق على قولني اللُّغةوأهل 
  

ـ "):٤(الفَـراء  قال)٣(،مثل عيشة راضية أي مرضية،مصبوب :أنه فاعل مبعىن مفعول، أي: األول ل وأه
: مكتوم وهم ناصب،أي:كامت،أيكقوهلم سر ،عىن املفعول يف كثري من كالمهماحلجاز جيعلون الفاعل مب

   )٥(".منصوب
  
  
  
  
  
  

_____________  
  

 .٣٥٩:اللُّغةمقاييس  .١
/ ١:،التبيان يف أقسام القرآن٥٢/ ٩:تهذيب اللُّغة،]دفق:[اللسان،خمتار الصحاح،القاموس احمليط،املعجم الوسيط:انظر .٢

،التفسـري  ٩٧/ ٣٠:،روح املعاين١٧٩/ ١٠:،تفسري الثعليب١٤١/ ٩:أَبِي السعود،تفسري ٤/ ٢٠:،تفسري القرطيب٦٤
 .٤٥٣/ ١:،كتاب الكليات١٦٧/ ١:،حاشية العدوي٢١٨/ ١:،إكمال اإلعالم بتثليث الكالم١١٧/ ٣١:الكبري

 .٥/٤١٩:فتح القدير :انظر .٣
،تفسـري  ٤١٩/ ٥:،فـتح القـدير  ٤/ ٢٠:،تفسري القرطيب١١٧/ ٣١:كبريالتفسري ال:انظر،و٣/٢٥٥:معاين القرآن .٤

 .١٧٩/ ١٠:الثعليب
 .٤١٩/ ٥:، فتح القدير٣١/١١٧:،التفسري الكبري٥/١٩٨:إعراب القرآن:انظر .٥



 ٤٨٧

  )٣(الزجاج،واختاره )٢(،وسيبويه)١(،أنه على النسب كالبنٍ وتامر،وهو مذهب اخلليل:الثاين
وهذا "ألن بعضه يدفع بعضا يصح أن يكون املاء دافقاً:")٥(ل ابن عطيةوقا)٤.(واستحسنه السمني احلليب

ـ بـأن احل  ،ذلكوصف املين بأنه يعج باحلركة الذاتية ألجزائه "فقد املعرفة العلمية احلديثة  يتفق مع ن اوي
يوم ال متتلك أعضاء حركة وتظل قابعة  الَّتيالبويضة  خبالف،املنوي ذو قدرة على احلركة والدفق الذايت 

يسجل القرآن الكرمي معجزة كربى بعدوله يف التعبري إىل الفاعـل،   اإلخصاب يف انتظار وصوله، وذا
) دافق(، وال حاجة بنا لتكلف صرف داللة التعبري)مدفوق(يدركه الكل  الَّذيالوصف  بدالً عن) دافق(

  )٦(".ليوافق مداركنا ألنه أنزل بعلم اهللا وعلمنا حمدود) مدفوق(ظاهره إىل  عن
  

املـين ينصـب يف   :،الدفع والصـب،واملعىن اللُّغةبالدفق يف اآلية على حنو قول أهل  في املُراد املُفَسرونَو
  )٧.(الرحم

  

  د هـ م   

  مدهامتان الَىعت هلقَو يف :                           ٦٤/الرمحن                           
  

        ٩(،وعند الثعـاليب "سواد الليل:الدمهة):"٨(قال الراغباألسود، واألدهم.السواد:الضمب مهةالد:( 
  .هي أول درجة من السواد

__________________  
 ].دفق:[،اللسان٩/٥٢:تهذيب اللُّغة:رانظ .١
، التفســري ٤/ ٢٠:، تفســري القــرطيب٩/٨٢:،زاد املســري]دفــق:[، اللســان٩/٥٢:ذيب اللُّغــةتهــ:انظــر .٢

 .٤/١٩١:،التسهيل لعلوم التنزيل٣١/١١٧:الكبري
/ ٢٠:، تفسري القـرطيب ٩/٨٢:،زاد املسري]دفق:[، اللسان٩/٥٢:تهذيب اللُّغة:انظر،و٥/٣١١:معاين القرآن وإعرابه .٣

 ،٣١/١١٧:، التفسري الكبري٤
 .٢/١٩: عمدة احلفاظ:انظر .٤
 .٥/٤٦٥:احملرر الوجيز .٥
 :على الرابط )بتصرف(موقع اإلسالم اليوم: املصدر .٦
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 .٤١٩/ ٥:، فتح القدير١٠/١٧٩:،تفسري الثعليب٦/٢٠٣:تفسري السمعاين:انظر .٧
، ]دهـم :[اللسان،خمتار الصحاح،احملكم واحمليط األعظم،املعجم الوسيط،املصباح املنري،التـاج :،وانظر٣٢٠:املُفْردات .٨

 .٢٠٥/ ٤:،تفسري النسفي٣٢٧، ١/١٦٨:تفسري غريب ما يف الصحيحني
  .١١٦:اللُّغةفقه  .٩



 ٤٨٨

 تقـول  والعربصار أسود،:ادهم الفرس ادمهاما،أي،وأدهم فرس:،يقالوغريمها بلواإل اخليل يف يكونو
  ]الوافر[:ذؤيب أبو ،ومنه في الشعرِِ قَولُدمهاء وناقة أدهم وبعري،دمهها اخليل ملوك

  

  )١(الَجاخ دهماً إِخالُه فَبِت          فَهاجا أَرقُبه البرق أَمنك
  

 ادهـام :يقـال لتقارما يف اللون،؛يف الوقت نفسه اخلضرة الكاملة اللون الدمهةو.سودا إبال:دمها        
قال الشـاعر  .كثرة الري من السواد إىل تضرب خضراء:مدهامة دمهاء وحديقة،السواد عاله:أي،الزرع

  ]الرجز:[يصف خنال
  

  )٢(أَطْالئها على الذِّئْب ترهب ال      زهائها يف اللَّيلَ كأن دهما
  

واملراد  ال،عفْومدهامتان هنا على وزن ممن كثرة الري، كالليل سودا شخوصها يرى اجتماعها أن يعين
ألن اخلضرة إذا اشتدت ضربت إىل السواد وذلك من شدة الري باملاء،لـذلك  ؛يف اآلية شديدة اخلضرة

عـن أيب   ويف احلديثخبضراوان،  )٧(وعطاء)٦(وعكرمة)٥(وابن جبري)٤(وجماهد)٣(فسرها ابن عباس
ومها صفة )٨(،"خضراوان :"فقال عليه "مدهامتان"عن قوله تعاىل سألت النيب  :قال أنه  أيوب

ــها ــذكورتني قبل ــتني امل   : للجن                  
  ]٦٢،٦٣:الرمحن.[
  
  

__________________  
  

 لفقـد  حتـن  ألا اخلالج هذه بأصوات الرعد صوت شبه ،١٣/٧٠:،روح املعاين]دهم:[اللسان،التاج:البيت له يف  .١
 .ة اللنبوخالج مجع خلوج وهي الناقة غزير ، أوالدها

 ].دهم:[،اللسان٩/٢١٨:احملكم واحمليط األعظم:البيت بال عزو يف .٢
زاد  ،٢٧/١٢١:،روح املعاين١٠/٣٣٢٧:،تفسري ابن أيب حامت١٥٥/ ٢٧:الطَّبرِِي، تفسري ٧/٧١٥:الدر املنثور:انظر .٣

 .٥/١٤٥:،فتح القدير٤١/ ٧:، مصنف ابن أيب شيبه٨/١٢٤:املسري
 .٢٧/١٢١:، روح املعاين١٥٥/ ٢٧:الطَّبرِِي، تفسري ٧/٧١٥:الدر املنثور:انظر .٤
 .انظر املصادر السابقة .٥
 .انظر املصادر السابقة .٦
 .٥/١٤٥:، فتح القدير١٢١/ ٢٧:، روح املعاين٧/٧١٥:الدر املنثور: انظر .٧
 - الفوائـد اموعـة   :املصدر - الشوكاين :احملدث عبداهللا بن عباس :الراوي:،الدرر السنية٧/١١٨:جممع الزوائد .٨

  .يف إسناده وضاع :خالصة الدرجة333 :الصفحة أو الرقم



 ٤٨٩

  ذ ع ن  
  مذعننيهلقَو يالَى فعت:                           

                                                                                ٤٩/النور                                                                                     
   

منقادة،،يقال للدابـة الـذلول املـذعان،    :ناقة مذعان،أي:يقال)١(األصل يف اإلذعان االنقياد،          
وبناؤه )٤(،"اإلسراع مع الطاعة:اإلذعان:"قال الزجاج)٣.(أو اإلسراع مع الطاعة)٢(اإلنقياد،:فاإلذعان

واإلذعان غالبا ال يكون انقاد وأطاع،:أذعن الرجل لكذا:عانا،إال أن أكثراستعماله أذعن،يقالذعن ذَعناً إذ
  .انقياد بعد امتناع يتم بلطف ولني من غري عنف وقهر يسمى إذعاناً فكل.إال بسالسة ولني من غري قهر،

  
مسـرعني منقـادين   :،أيله أهل اللُّغـة واملُفَسرونَ في املُراد باإلذعان يف اآلية على حنو ما قا            

: ذكره تعاىل يقول):"٦(قال الطَّبرِِي)٥.(منقادين حلكمه ومقرين به طائعني غري مكرهني: طائعني،واملعىن
 إىل اإلجابـة  عـن  ويعرضون فيأبون بينهم ليحكم ورسوله اهللا إىل يدعون الَّذين هلؤالء احلق يكن وإن

 منقـادين  مـذعنني : يقـول  مذعنني، اهللا رسول إىل يأتوا - ورسوله اهللا إىل يدعوم الَّذين قبل ذلك،
 وانقاد مستكره غري طائعا به أقر إذا حبقه فالن أذعن قد:منه يقال،مكرهني غري طائعني به مقرين حلكمه،

 حجاج،عن ثين:احلسني،قال ثنا:القاسم،قال حدثنا ما ذلك يف يقول عنه ذكر فيما جماهد وكان.وسلم له
  :جماهد،قوله جريج،عن ابن         سراعا: قال."  

  
  

____________________  
  

 .٣٨٧:اللُّغةمقاييس :انظر .١
/ ٣:،خزانـة األدب ]ذعـن :[،اللسان،القاموس احمليط،خمتار الصـحاح ٣٢٨:املُفْردات،١٩٢/ ٢:تهذيب اللُّغة:انظر .٢

 .١/٧:،ديوان احلماسة٤٢/ ٢:ظ،عمدة احلفا٤٧/ ١:،التعاريف٤٠١
 ].ذعن:[،اللسان١٩٢/ ٢:تهذيب اللُّغة: انظر .٣
فتح  ،١٨/١٩٦:،روح املعاين٦/٤١٠:،تفسري البحر احمليط٢/٥١٩:،تفسري السمرقندي٣/١٥٢:تفسري النسفي:انظر .٤

 .٤/٤٥:القدير
أَبِـي  ،تفسـري  ١٢/٢٩٣:،تفسري القـرطيب ٣١٣/ ١:،التبيان يف تفسري غريب القرآن٤٤٥/ ١:غريب القرآن:انظر .٥

،تفسـري  ٧٠/ ٣:،التسـهيل لعلـوم التنزيـل   ١٩٦/ ١٨:،روح املعاين١٩٦/ ٤:،تفسري البيضاوي١٨٦/ ٦:السعود
 .٧٦٧/ ٢:الواحدي

  .١٨/١٥٦:الطَّبرِِيتفسري  .٦



 ٤٩٠

  
  ر ك د  

  رواكدالَىعت هلقَو يف:                           

                                                                                                   ٣٣/لشورىا                                                                                                                      
   

،وركدت الـريح  هدأوا وسـكنوا :ركد القوم يركدون ركودا:يقال)١(األصل يف الركود السكون والثبات،        
  ]الرجز:[سكنت،وامليزان إذا استوى فقد ركد،ومنه في الشعرِ بِهذَا املَعنى قَول الشاعرِِ

قَوواملَِ ميانَز حين ريهذا                           كُد مريِسي وذاه ملَو٢(د(  
  

  ]الطَّوِِيل:[ل الطرماح يصف هامةوقو
ص تا رِيعةٌ   لَهلَا كلَّمكْدلى ا         اةٌ وردانَ أَعصوائنثبِممام الب٣(ين ش(  

  

ومنه حديث الـنيب   )٤(مكانكل ثابت يف :يف اللُّغةد والراك،ركد املاء أي سكن وثبت،وكذا الريح والسفينة:يقال
: " ى أن يبال يف املاء الراكد ٥(."أنه(  

         

يظللن ثوابت علـى ظهـر البحـر ال    :على حنو ما قاله أهل اللُّغة،أيواملُفَسرونَ في املُراد باملفردة يف اآلية            
، أسكن الريح الَّتي جتري ا فيه، بحر أن ال جتري فيهإن يشأ اهللا الَّذي قد أجرى هذه السفن يف ال:"واملعىن)٦(،جتري

  )٧".(فال تتقدم وال تتأخر،ووقفن على ظهر املاء ال جتري،فثبنت يف موضع واحد
_________________  

 . ٤٢٠:اللُّغةمقاييس :انظر .١
 ].ركد:[،العني،اللسان،التاج١٠/٦٨:تهذيب اللُّغة:البيت بال عزو يف  .٢
،احملـرر  ٨٠٨/ ٣:،معجم مـا اسـتعجم  ]ركد:[،اللسان،التاج٦٨/ ١٠:تهذيب اللُّغة:،وانظر١٢٨/ ١:نهالبيت يف ديوا .٣

 ،٢/٥٢٤:الوجيز
النهاية يف غريـب احلـديث   ،]ركد:[،اللسان،الصحاح،تاج العروس،خمتار الصحاح،القاموس احمليط٣٦٤:املُفْردات:انظر .٤

 .٢/١٠٨:،عمدة احلفاظ١٥٧/ ٢:،مرقاة املفاتيح٢/١٤٢:واألثر
ذكر الزجر عن أن يبول يف املـاء  [٤/٦٠:،صحيح ابن حبان)باب النهي عن البول يف املاء الراكد(١/٢٣٥:صحيح مسلم .٥

 ،سـنن النسـائي  ١/١٢٤:،سـنن ابـن ماجـه   ١/٩٧:،سنن البيهقي الكـربى ١/٦٧:،سنن البيهقي الصغرى]الراكد
،شرح النووي على ١٤٨/ ١:كاة املصابيح،مش٣٥٠، ٣/٣٤١، ٥٣٢، ٢/٢٨٨:، مسند أمحد بن حنبل١/١٩٧):اتىب(

،أطـراف الغرائـب   ١٩/٨٣:،ذيب الكمـال ٣٤١/ ٦:،فيض القدير١٦٨/ ٣:،عمدة القاري١٨٧/ ٣:صحيح مسلم
/ ١:،شرح معاين اآلثـار ٣٤/ ١:،الدراري املضيئة١١٦/ ١:،معرفة التذكرة٢٤٩٤/ ٥:،ذخرية احلفاظ٣٥٠/ ٤:واألفراد

 .٢٥٨/ ٢:النهاية يف غريب احلديث واألثر،٤١٢/ ١:ث البن اجلوزي،غريب احلدي٣٢٣/ ١:،رياض الصاحلني١٥
،تفسـري  ٢٥/٣٤:الطَّبـرِِي ،تفسـري  ٣/٢٣٣:،تفسري السمر قندي٨/٣٣:أَبِي السعود،تفسري ٣٥٦/ ٧:الدر املنثور:انظر .٦

 ،٣١٨/ ٦:للنحـاس  ،معـاين القـرآن  ٥٤٢/ ٤:،فتح القدير٢٨٩/ ٧:،زاد املسري٢٥/٤٣:،روح املعاين١٦/٣٢:القرطيب
 .٢٣١/ ٤:الكشاف

 .٢٥/٣٤:الطَّبرِِيتفسري  .٧



 ٤٩١

  ز م ل  
  املزمليف قوله تعاىل:                              ١/املزمل                                                                                                              

  
يدل على محل ثقل من  الزاء وامليم والالم أصل):"١(احلمل،قال ابن فارس:أصل الزمل يف اللغة          

ضاعف عليـه  :أي ،الذي إذا حزبه أمر تزمل)٢(رجل الضعيف،الزميل وهو ال:،من هذا األصل"األثقال
  ]الوافر[:أحيحة قول يف الشعر ذا املعىن الثياب حىت يصري كأنه حمل،ومنه

  

  )٣(كسول زميلمن الفتيان              غنائيوال وأبيك ما يغين 
  

 كأن التلفف بالثوب نوع من احلمل على صاحبه، ومنه)٤(،ضعيف،والتزمل يف اللغة التلفف بالثوب:أي
  ]لطويلا:[لفوهم،وكذلك قول امرئ القيس يف معلقته:أي )٥(،"زملوهم يف ثيام:"قوهلم يف شهداء أحد

  

  لِ          كأنَّ أباناً يف أفاننيِ ودقهمزم أُناسٍ يف بِجاد ٦(كَبري(  
  

  ]الطويل:[وقول ذي الرمة
  

  )٧(ومن نائمٍ عن لَيلها متزملِ   وكَائن تخطَّت ناقتي من مفَازة  
  

  .وأصله املتزمل،أدغمت التاء يف الزاء لقرا)٨(،املتلفف:على وزن متفعل واملراد به يف اآليةواملزمل 
  
  

_______________  
 .٤٦٠:مقاييس اللغة .١
 .٣٨٣:املفردات .٢
 .،ومل أقف على ترمجته]زمل:[جاء منسوبا إليه يف اللسان  .٣
،حاشية الطحطحاوي على مراقـي  ١/٥٠:عمدة القاري].زمل:[اللسان،القاموس احمليط،خمتار الصحاح،التاج:انظر  .٤

 ،١/٤١٦:الفالح
 ،٤٣١/ ٥:،مسند أمحد بن حنبل١١٦/ ٩:األحاديث املختارة:انظر  .٥
،احملكـم  ١/٦٢:،معجم البلدان٢/٤:،ديوان املعاين٥/١٩٠:،نفح الطيب٥/٩٨:،خزانة األدب١/٨:البيت يف ديوانه .٦

 ].زمل:[واحمليط األعظم،اللسان
 .٨/٣٥٢:،تفسري البحر احمليط٤/٦٣٧:،الكشاف١/١٥٠:البيت يف ديوانه .٧
  .٩/٤٩:،تفسري أيب السعود١٩/٣٢:طيب،تفسري القر١٠/٥٨:،تفسري الثعليب٣٠/١٥١: الكبري التفسري :انظر  .٨



 ٤٩٢

   :باملزمل ثالثة أقوالويف سبب تسميته 
  

  )١.(أنه كان يف وقت نزول اآلية متزمال يف كساء أو حلاف و هذا قول عائشة واجلمهور:أحدها 
  )٢(عن قتادة.أنه كان قد تزمل يف ثيابه للصالة :والثاين 
  )٣.(أن معناه املتزمل للنبوة أي املتشمر اد يف أمرها :الثالث و
  

ملا جاءه امللك وهو يف غار حراء يف  واألول هو الصحيح ملا ورد يف البخاري ومسلم أن رسول اهللا  
  )٤(."زملوين زملوين":قال وإىل خدجية ابتداء الوحي رجع  

  
  )٥( :فائدتني –املزمل :أي–ذا االسم  هذا يذكر العلماء أن يف خطاب اهللا لرسوله 

  

املالطفة،فإن العرب إذا قصدت مالطفة املخاطب وترك معاتبته مسوه باسم مشتق من حالته الـيت  :األوىل
إشعارا بأنه غـري  )٦(،"قم أبا تراب":رآه نائما قد ألصق جبنبه التراب لعلي ملا كان عليها،كقول النيب 

فقوله تعاىل لرسوله املزمل تأنيس ....)٧"(قم يا نومان:"حلذيفة له عاتب عليه ومالطفة له،وكذلك قو
  .ومالطفة 

  

  . التنبيه لكل متزمل راقد ليله ليتنبه إىل قيام الليل:الثانية
  
  
  

_______________  
 

 .٨/٣٥٢:،تفسري البحر احمليط٣٨٦/ ٥:،احملرر الوجيز٤/١٥٦:التسهيل لعلوم التنزيل:انظر   .١
 .٨/٣٥٢:،تفسري البحر احمليط٣٨٦/ ٥:،احملرر الوجيز٤/١٥٦:،التسهيل لعلوم التنزيل٢٩/١٠٢:روح املعاين:انظر .٢
 . ٤/١٥٦:التسهيل لعلوم التنزيل:انظر .٣
،صـحيح  ١١٨٢/ ١/٥،٣] باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم [١/٤:صحيح البخاري .٤

،اجلمع بني ١/٢١٨:،صحيح ابن حبان١/١٤٣،]يه وسلمباب بدء الوحي إىل رسول اهللا صلى اهللا عل[١/١٤١:مسلم
 .٥/٤٢٨:،سنن الترمذي٦/٥٠٢:،سنن النسائي الكربى٢/٣٠٧:الصحيحني

 .٨/٣٥٣:،تفسري البحر احمليط٤/١٥٦:التسهيل لعلوم التنزيل:،وانظر١٩/٣٣:تفسري القرطيب .٥
 ،١/١٤٧: آلحاد واملثاينا،١/٥٥٤:اجلمع بني الصحيحني،)باب نوم الرجال يف املسجد(١/١٦٩:صحيح البخاري  .٦

 .٤٢/١٨:دمشق تاريخ مدينة 
 .١/٣٥٤:حلية األولياء ،١/٢٩٢:اجلمع بني الصحيحني ،)باب غزوة األحزاب(٣/١٤١٤:صحيح مسلم .٧

  



 ٤٩٣

  ز هـ د  
  الزاهدين ـالَىعت هلقَو يف:                 

                                                          ٢٠/يوسف   
  

 :أي،مال زهيد وشيء زهيدأزهد إزهادا،وزهد زهدا،و:يقال)١(الشيء القليل،:األصل يف الزهد         
الزاد ":ببن أيب طال ويف كالم علي ،قليل املال:أي)٢(،"دهزأفضل الناس مؤمن م":ويف احلديث،قليل

 في الشعرِِ قَـولُ  قد أزهد الرجل يزهد إزهاداً إذا قل ماله،ومنه:يقالوقليل،:أي)٣(،"زهيد والسفَر بعيد
  ]املُتقَارِب:[األعشى

  

  )٤(لَن يسلموها إلزهادهاو             فَلَن يطْلُبوا سرها للْغنى    
  

قلة الرغبة يف الشيء وهـو  :والزهد يف اللُّغة،ن يدعوا نكاحها لقلة ما هلالن يطلبوا نكاحها للغىن ول:أي
  .،والتزهيد يف الشيء خالف الترغيب فيهوالزاهد يف الشيء الراغب عنه)٥(،ضد احلرص

  

 يـه، ن ال يرغبـون ف الَّـذي ،أي من اللُّغةبالزهد يف اآلية على حنو ما قاله أهل  في املُراد املُفَسرونَو      
ألم مل وإمنا فعلوا ذلـك؛ )٦(اله ابن عباس وجماهد والضحاك،ق،والضمري عائد على إخوة يوسف

إمنـا كـان   كانوا يف الثمن من الزاهدين،ألم مل يكن قصدهم حتصـيل الثمن، ،ويعلموا منزلته عند اهللا
  )٧(.؛ليخلو هلم وجه أبيهمعن أبيه  يوسف إبعاد قصدهم

_______________  
 .٤٦٢:اللُّغةيس مقاي:انظر .١
، ٤/٣٦٦:،إدرار الشروق على أنوار الفروق٢/٥٠:،فيض القدير٢/١٣٧:،الفائق١/٢٣٧:غريب احلديث البن سالم .٢

ةاللُّغ بيذهضعيف يف ١٠٤٣: رقم حديث انظر) ضعيف( :،قال عنه األلباين]زهد:[،اللسان،خمتار الصحاح٦/٨٧:ت 
 . اجلامع

 .٢/٦٤٣:اللُّغةمجهرة :انظر .٣
،غريـب  ٢/٣١٢، ١/١٠٨:الزاهر البن األنباري،٦/٨٧:تهذيب اللُّغة،٢/٦٤٣:اللُّغة،مجهرة ٦٢/ ١:ت يف ديوانهالبي .٤

،تفسري ١/٢٥٠:،فتح القدير٣/١٩١:،تفسري القرطيب١/٢٣٨:،غريب احلديث البن سالم٣٧٩/ ٢:احلديث للخطايب
 .٢/١٨٧:الثعليب

،حتفـة  ٢/١٥٠:،عمدة احلفـاظ ]زهد:[خمتار الصحاح،التاج:احمليط،اللسان،الصحاح،القاموس ٣٨٤:املُفْردات:انظر .٥
 .٤/١٧٠:،سبل السالم٩/٣٨١:،مرقاة املفاتيح٦/٤٨٥:األحوذي

 .٥/٢٩١:،تفسري البحر احمليط٢/٤٧٣:تفسري ابن كثري:انظر .٦
  .٥/٢٠٦:تفسري الثعليب ،٩/١٦١:تفسري القرطيب ،٢/٤١٦:تفسري البغوي:انظر .٧



 ٤٩٤

  س م د  
  سامدونَق يالَىفعت هلو:                           ٦١/النجم                                                                                                                              

  

 سـريها إذا جـدت   مسدت اإلبل يف:يقال)١(السري قدما من غري تعريج، : اللُّغةد يف أصل السم        
ومن ،"رفع رأسه تكربا وكل رافع رأسه فهو سامد:مسد مسودا):"٢(قال اجلوهري.ومضت على رؤوسها

 من قوهلم مسد ي الرافع رأسههالسامد الال):"٣(قال الراغب؛الرافع رأسه هذا األصل السامد مبعىن الالهي
يف أمـره غـري   الالهي عادة ميضي  مسي بذلك ألن)٤(الالهي؛:اللُّغةيف السامد ،كذلك "البعري يف سريه

 :ةفي الشعرِِ قَـول الشـاعرِِ   دع هلوك،ونظريه :أي،يسمد مسودا ،ودع عنك مسودك مسد :يقال،معرج
  ]جمزوء الرمل[
  

  )٥(السمودا عنك دع ثُم                    إليهم فانظُر قُم قَيلُ
  

امسدي لنا أي غين لنا، والسـامد أيضـا القـائم يف    :يقال)٦(،وهو بلغة محري الغناءاللهو، :أي         
قال .جيمعها عدم االنتباه واملعاين متقاربةمتحيرون،: أي )٧(، "نومالكم سامد:"قول علي حتير،ومنه 

ي" :ابن اَألعرايبالسامد اللّاه،لُوالسامالغاف ي،داهالس دوالسام،كَبد املُتم،روالسامد القائوالسام، دوالسام
ريح٨". (الُمت(  

_________________  
 . ٤٩١:اللُّغةمقاييس  .١
 .٥/١١٨:،فتح القدير١٧/١٢٣:القرطيبتفسري :،وانظر]مسد:[الصحاح .٢
 .٤٢٥، ٤٢٤:املُفْردات .٣
،فـتح  ٢٧/٨٣:الطَّبـرِِي ،تفسـري  ٧/٦٦٧:الـدر املنثـور  ،]مسـد :[تاجاللسان،الصحاح،خمتار الصحاح،ال:انظر .٤

 .٢/٢١٩:،عمدة احلفاظ٢/٥٩٧:، غريب احلديث البن قتيبة١/٣٥٢:،اإلتقان٥/١١٨:القدير
 :النهايـة يف غريـب احلـديث واألثـر    ،]مسـد :[اللسـان،التاج :يف،البيت هلزيلة بنت بكر وهي تبكي قوم عـاد  .٥

٢/٣٩٨،ةاللُّغ بيذهروح  ،٨/١٥٤:،تفسري البحر احمليط٢/٢٨٥:،إحياء علوم الدين٤/٤٣٠:،الكشاف١٢/٢٦٣:ت
 )قطرب( ،كتاب األضداد٤/٣٢٣:،تغليق التعليق٥/٣٠٥:،تفسري السمعاين١٧/١٢٣:تفسري القرطيب،٢٧/٧٢:املعاين

 .،مل أجد هلا ترمجة٧٤ :
تفسري  ،٢٧/٧٢:،روح املعاين٨/١٥٤:بحر احمليط،تفسري ال٢/٢٨٥:إحياء علوم الدين،١٢/٢٦٣:تهذيب اللُّغة: انظر .٦

 .١٩٩:معترك األقران يف إعجاز القرآن ،]مسد:[، اللسان،التاج١٧/١٢٣:رطيبالق
 .٥/١١٩:،فتح القدير١٧/١٢٣:،تفسري القرطيب٢٧/٨٣:الطَّبرِِي،تفسري ٢/٥٢٠:غريب احلديث للحريب:انظر .٧
  ].مسد:[اللسان،التاج:انظر .٨



 ٤٩٥

مبـا   له أهل اللُّغة،أي الهـون غـافلون  بالسمود يف اآلية على حنو ما قا في املُراد املُفَسرونَو          
   )١.(متارسونه من اللغو والغناء وغري ذلك

  
ألا تفتقـد إىل  وليس ذلك بشيء؛)٢(،جعلوا هذه املفردة من مجلة األضداد اللُّغةبعض علماء و         

  )٣(.يان يف هلجة واحدةشرط من شروط التضاد،وهو أن يكون املعن
  

  الساهرةالَىعت هلقَو يف:                      ١٤/النازعات                                                                                                                              
 ـ ر س ه  

  
  

،والساهرة يف مل ينم ليالً:سهِر يسهر سهراً، أي:يقال)٤(األرق وذهاب النوم،: األصل يف السهر          
  .ليالً واراً،كأا ساهرة ال تناممسيت بذلك ألا دائمة النبت ) ٥(؛وجه األرض:اللُّغة

  
  
  
  
  
  

___________________  
  

، ٤/٢٥٧:،تفسري البغـوي ٢/١٨٩:،تذكرة األريب يف تفسري الغريب١/٣٩٦:نالتبيان يف تفسري غريب القرآ:انظر .١
 .٤/١٩٣:،تفسري النسفي١٩/١٩٧:،عمدة القاري٢/١٠٤٤:،تفسري الواحدي١/٧٠٤:تفسري اجلاللني

 .٤٣:األضداد البن األنباري:انظر .٢
لشعب االجتماع، وليس الشعب االفتراق وا:"يشترط ابن دريد لصحة التضاد أن يكون املعنيان يف هلجة واحدة،يقول .٣

، كذلك ابن األنباري يرى استحالة تساوي املعنيني يف ذهن العريب يف لفـظ واحـد،   "من األضداد،إمنا هي لغة قوم
إذا وقع احلرف على معنيني متضادين فمحال أن يكون العريب أوقعه عليهما مبساواة منه بينهما، ولكن أحـد  :يقول

 .)٢٣٤:التضاد يف القرآن الكرمي:انظر".(ر حلي آخراملعنيني حلي من العرب،واملعىن اآلخ
 .٤٩٥، ٤٩٤:اللُّغةمقاييس :انظر .٤
،اللسان،الصحاح،القاموس احملـيط،املعجم الوسـيط،خمتار الصـحاح،    ٦/٧٦:تهذيب اللُّغة،٤٣٠:املُفْردات: انظر .٥

  .٥/٤٣٢:،احملرر الوجيز٨/٤٠٨:الدر املنثور،]سهر:[التاج



 ٤٩٦

  ]الكامل:[ومنه قول أيب كثري اهلذيل  ي الشعرِ بِهذَا املَعنىفوكثريا ما وردت 
  

  

  )١( وعميمها أَسداف لَيلٍ مظْلمِ           يرتدنَ ساهرةً  كأَنَّ جحيمها 
  

  

  ]الوافر:[الصلْتقول أمية بن أيب  و
  

  )٢(فاهوا به هلُم مقيموما                       وفيها لَحم ساهرةٍ  وبحرٍ 
  

  ]الرجز[:ومنه قول أخي م يوم ذي قار لفرسه
  

 هراهالس برت كرا قَصمفإن                هرافي الْحها فدعب ودعت ٣(ثُم(  
  

السـاهرة األرض  :"عبـاس  بنبالساهرة يف اآلية،فعن ا في املُرادمع اللغويني  املُفَسرونَوقد اتفق         
السـاهرة وجـه   )"٨:(والضحاك)٧(وقال عكرمة)٦.(وقتادة)٥(،وكذا قال سعيد بن جبري )٤(،"كلها

  )٩". (كانوا بأسفلها فأخرجوا إىل أعالها:"فقال جماهد ،وقد مجع بني القولني"األرض
____________________  

  
 :،أضـواء البيـان  ٨/٤١٠:سـري البحـر احملـيط   ،تف١٩/١٩٩:،تفسري القـرطيب ]سهر:[ اللسان،التاج:والبيت يف .١

 ١٠:،تفسري الـثعليب ٤/٢١٦:،احملكم واحمليط األعظم)كأن غميمها(١/٣١٦:،أساس البالغة)كأن مجيمها.(٦/٢٩٧
 ).كأن جحيمها(٦/٧٦:تهذيب اللُّغة،)كأن محيمها( ١٢٦/

، البحـر  ١٠/١٢٦:،تفسري الثعليب٨/٤٠٨:املنثور الدر، ٦/٧٦:تهذيب اللُّغة،١/١٨:مجهرة أشعار العرب:البيت يف .٢
 .٥/٤٣٣:،احملرر الوجيز٣٠/٣٧:الطَّبرِِي،تفسري ٣٠/٢٨:،روح املعاين٥/٣٧٥:،فتح القدير٨/٤١٠:احمليط

،األمايل ٧٢٤/ ٢، ٥٩٣/ ١، ١/٥١٨:اللُّغةمجهرة :،وبال نسب يف]خنر:[السان:البيت منسوب للحارث اهلمداين يف .٣
 .٨/٤١٨:،أضواء البيان٨/٤١٠:فسري البحر احمليط، ت١/٢٨:يف لغة العرب

 .١/٣١٦:،شعب اإلميان٤/٤٦٨:تفسري ابن كثري:انظر .٤
 .٤/٤٦٨:، تفسري ابن كثري٨/٤٠٨:الدر املنثور:انظر .٥
  .املصادر السابقة:انظر .٦
 .٩/٢٠:،زاد املسري٤/٤٦٨:تفسري ابن كثري:انظر .٧
  .املصادر السابقة: انظر .٨
  .٩/٢٠:، زاد املسري٤/٤٦٨:، تفسري ابن كثري٨/٤٠٨:الدر املنثور:انظر .٩

  
  



 ٤٩٧

  ش ك س   
  متشاكسون الَىعت هلقَو يف:                      

                                       ٢٩/الزمر  
  

رجل شكس،إذا كان :يقال،سر من الرجال يف املبايعة وغريهاالعو)١(،السيئ اخللق:أصل الشكس        
املصدر،ومن اسـتعمال   ضيق،والشكْس:إذا ساء وضاق،وخلق شكس ،أي:قهشكس خلضيق الصدر،و

  ]الرجز:[املفردة ذا املعىن في الشعرِِ قَول الشاعرِِ
سبنع وسبع كْسش رذَو٢(ع(  

  

 وكثريا ما خيالف لشكاسة خلقه،)٣(عاملة،الَّذي ال يرضى باإلنصاف،العسر يف امل:اللُّغةوهو عند أهل   
ـ  كـذلك ،ومتضادان وأصله خمتلفان:أيالليل والنهار متشاكسان،:نه قوهلموم ـون  ركاُءالشسكالش: 

  )٤.(ءراش أو بيع يف تعاسروا القوم،إذا تشاكس: يقال ،املختلفون
  

اللُّغـة،وهو املـراد باآليـة،أي    بالشكس يف اآلية على حنو ما قالـه أهـل    في املُراد املُفَسرونَو       
لبيان حال من يشرك :"واملثل)٥(،"سيئة أخالقهم متشاكسون تنازعونمخمتلفون :أي:"الفَراءقال .خمتلفون

الشركاء يتنازعون فيه،واململوك بينـهم يف أسـوأ    باهللا ومن يوحده،فشبه املشرك مبملوك بني مجاعة من
فاألول يتنـازع فيـه   ،فهذان اململوكان ال يستويان )٦(،"من يوحد اهللا مبملوك لرجل واحد حال،وشبه

واململوك الثـاين   ر فيمن خيدمه منهمتحييريد أن يتفرد خبدمته،في الشركاء،فواحد يأمره وآخر ينهاه،وكلٌ
  )٧(. يشرك يف خدمته شخصاً آخريطيعه وخيدمه والواحد لرجل 

________________  
 ،]شكس:[،العني،اللسان،القاموس احمليط،التاج١٠/٦:تهذيب اللُّغة،٤٦٢:املُفْردات:انظر .١
 .١٥/٢٥٣:،تفسري القرطيب]شكس:[اللسان،التاج:بال عزو يف الرجز .٢
ـ ٤/١٨١٠:،صـحيح البخـاري  ٢/٤٦:،الفـائق ٢/٨٣٢:اللُّغـة مجهرة :انظر .٣ ، عمـدة  ٨/٥٤٩:تح البـاري ،ف

 .١٩/١٤٢:القاري
 ].شكس:[التاج:انظر .٤
تفِْسـير   ،١/٦١٠:،تفسري اجلاللني٤/٧٨:،تفسري البغوي٣/١٩٥:،التسهيل لعلوم التنزيل٨/٢٣٣:تفسري الثعليب:انظر .٥

يدع٧/١٧٩:زاد املسري  ،٢/٩٣٣:،تفسري الواحدي٤/٥٣:،تفسري النسفي١/٧٢٤:الس. 
 .٣/١٩٥:التسهيل لعلوم التنزيل .٦
  .٧٥:،أمثال القرآن٢٣٦:األمثال يف القرآن الكرمي:ظران .٧

  



 ٤٩٨

يضرب اهللا املثل للعبد املوحد والعبد املشرك بعبد ميلكه شركاء خياصم ):"١(-رمحه اهللا– قال سيد قطب
وهو بينهم حائر ال ،ولكل منهم عليه تكليف، يه توجيهولكل منهم ف،وهو بينهم موزع،بعضهم بعضاً فيه

 وال ميلك أن يرضي أهواءهم املتنازعة املتشاكسة املتعارضة ،ج وال يستقيم على طريقيستقر علىيالَّت 
فهو مستريح مستقر على ،ويكلفه به،وهو يعلم ما يطلبه منه،وعبد ميلكه سيد واحد !متزق اجتاهاته وقواه
  ".. منهج واحد صريح

  
ا حبجة خطابية بغية ختلي املشـركني عـن   يف هذا مثل تضمن إقناع):"٢(قال الشيخ عبد الرمحن امليداين

  ".عقيدة الشرك باهللا عز وجل
  

  ش م خ   
  شاخمات الَىعت هلقَو يف:                                                                           

                                                                               ٢٧/املرسالت  
  

خا عـال وارتفـع ،وكـل عـالٍ     مشخ يشمخ مشو:يقال)٣(العلو واالرتفاع،:ل يف الشموخاألص       
ء،واجلمع شـوامخ،ومنه قيـل   جبل شامخ أي عالٍ مرتفع يف السما:قوهلم يف كالم العرب ومنهشامخ،

. تعايل والتكـرب رفعه تكربا، يكىن بذلك عن ال:أي  ،مشخ فالن بأنفه يشمخ مشوخا:شامخ،يقال:تكربللم
  )٤(.العلو واالرتفاع: اللُّغةوهو كذلك عند أهل كثري الشموخ،:مشَّخ،ورجل شماخ، أي :واجلمع

  
  

______________  
  

 .٥/٣٠٤٩:يف ظالل القرآن .١
 .٧٥:أمثال القرآن .٢
  .٥٣٦:اللُّغةمقاييس  .٣
 ].مشخ:[،القاموس احمليط،خمتار الصحاح،التاجاللسان ،الصحاح ،٤٦٤:املُفْردات:انظر .٤
 

  



 ٤٩٩

ويف آية أخرى عرب ) ١(عاليات مرتفعات،رواسي أي :املُفَسرونَ قال اللُّغةوعلى حنو ما قال أهل          
       :عن كيفية إقامتها ورفعها على سطح األرض بفعل النصب،فقال عز من قائـل       

                              
  ]١٩-١٧: الغاشية[

           

 :انه وتعاىلاجلبال إلبراز ضعف اإلنسان، فقال سبح لفت النظر إىل االعتبار بطولويف آية أخرى            
                       

  .]٣٧/اإلسراء[
  

  ص ف ن  

  الصافناتالَىعت هلقَو يف:                    

                                                                                           ٣١/ص                                                                 
   

إال أنـه ينـال بطـرف     قوائم ويرفع الرابعة أن يقوم الفرس على ثالث: اللُّغةأصل الصفون يف         
أن يثين الفرس إحدى يديـه أو رجليـه فيقـف علـى     :اللُّغةوهو كما يقول أهل )٢(،رضسنبكها األ

  ]الكامل:[يف صفة فرس في الشعرِِ قَول الشاعرِِ استعمال املفردة ومنه )٣(ثالث،
  

  )٤(امما يقُوم على الثالث كِسري                   أَلف الصفُونَ فال يزالُ كأَنه

___________________  

،تفسـري البحـر   ٢/١١٦٣:،تفسري الواحـدي ١/٤٤٢:،التبيان يف تفسري غريب القرآن١/٢٩٠:غريب القرآن:انظر .١
 .٢٩/١٧٥:،روح املعاين٤/٣٠٨:،تفسري النسفي٨/٣٩٧:احمليط

 .٥٦٨: اللُّغةمقاييس :انظر .٢
 .٢٣٤٤:،عمدة احلفاظ]صفن:[اللسان،الصحاح،خمتار الصحاح:انظر .٣
 ، اللسـان  ،٤/٦٦:العـريب  ،أحكـام القـرآن البـن   ١/٢٨٩:،التبصرة١/٣٥٧:أساس البالغة:البيت بال نسبة يف .٤

،زاد ٣/٤٥٤:،فـتح القـدير  ٤/٩٢:،الكشـاف ٣/٤٤٠:السـمعاين  ،تفسري١٢/٦٢:،تفسري القرطيب]صفن:[التاج
 .٢٣/١٩٠:،روح املعاين٧/١٢٧:املسري

 



 ٥٠٠

  
  ]الوافر:[قول عمرو بن كلثوم ه أيضاومن
  

  )١(مقَلَّدةً  أَعنتها صفُونا                           ةً  عليه  عاكفَ يلَتركَنا اخلَ
  

ويكون للخيول الصافنة منظر رائق ومجال ال يوصف،كما أن صفوا داللة على أـا مـن العـراب    
  ]الطَّوِِيل:[الذبياينالنابغة  العرب أميا افتخار ومنه قول لذلك افتخر ا. اخلوالص

  
  )٢( الصوافن واجلياد املَهارى عتاق                  بِفنائها مضروبةٌ قُبةٌ لَنا

  
عض،ومنه الصافن للذي يصف اجلمع بني الشيئني ضاما بعضهما إىل ب"):٣(وأصله عند الراغب         

  .مصطفني قياما :يأ)٤(،"فليتبوأ مقعده من النارمن سره أن يقف له الناس صفونا :"،ومنه حديث"قدميه
  

 :،أياللُّغةا يف اآلية على حنو ما قاله أهل  في املُراد املُفَسرونَ،ومجع صافنة يف اآلية والصافنات          
عرضت اخليـل   بك،وقداوقامت على السن)٥(إحدى قوائمها، الَّتي قامت على ثالث قوائم وثنتاخليل 

 أضـاع وسر برؤيتها،فأطال الوقوف عندها حىت إليها،شي لينظر بالع سليمان سيدنا األصيلة على 
  .وقت الصالة،فالم نفسه

  
  
  

____________  
  

،تاريخ ٢/١٠٠:الزاهر البن األنباري،٢/١٣٥:،األمايل١١٩، ١/١٧:مجهرة أشعار العرب:البيت ليس يف ديوانه،وهو يف .١
 .٤/١٢٢:رر الوجيز،احمل٣/٤٥٤:،فتح القدير٨/٢٠٠:،تفسري الثعليب١٦،١٥٨:مدينة دمشق

،روح ٧/٣٧٣:،تفسـري البحـر احملـيط   ٤/٤٣٠:،فتح الباري١٥/١٩٣:تفسري القرطيب:البيت ليس يف ديوانه،وهو يف .٢
 .٢٣/١٩٠:املعاين

 .٤٨٧:املُفْردات .٣
 ،..)ألن يقـوم (٢/٣٠٢:،الفـائق ٣/١٨٩:،ختـريج األحاديـث واآلثـار   ٣/٣٩:النهاية يف غريب احلديث واألثـر  .٤

 .٤/٦٦:موضوع:ابن العريب يف أحكام القرآن قال عنه .٤/٩٢:الكشاف
  .١/٧١٢:تفسري السعدي،٤/٣٤:تفسري ابن كثري،٧/٣٨٠:تفسري البحر احمليط،٣/١٨٤:التسهيل لعلوم التنزيل:انظر .٥
  



 ٥٠١

 ص م ت    
 صامتون    ـالَىعت هلقَو يف:                         

                                   ١٩٣/األعراف                                                                                                                              
   

 صمت الرجل يصمت صمتا وصموتا،إذا سـكت، :يقال)١(اإلام والغلق،:اللُّغةأصل الصمت يف      
،ال يعرف ما عنده حـىت  هممسي بذلك ألن الصامت حني صمته مب؛وتطول السك:والصمت يف اللُّغة

األول سكيت،والفرق بني الصمت والسكوت أن الثاين يكون بعد كالم و:أي،رجل صميت:يتكلم،يقال
ويف )٢(،"ألنه قد يستعمل فيما ال قوة له للنطق وفيما له قوة للنطـق الصمت أبلغ من السكوت "قبله،و

 ؛الصمتالزم :"يف فضيلة الصمتوقال بعض البلغاء ،حكمة:أي)٣(،"حكم وقليل فاعله الصمت":املثل
  )٤(."ويكفيك مؤنة االعتذار،ويلبسك ثوب الوقار،ويؤمنك سوء املغبة،فإنه يكسبك صفو احملبة

  
  

إن صـمتم عـن دعـاء    :أي:يف اآلية على حنو قول أهل اللُّغـة  بالصمت في املُراد املُفَسرونَو         
نام ال تسمع دعاء من دعاها، وسواء لديها من دعاها ومن يعين أن هذه األص):"٥(قال ابن كثرياألصنام،

  : دحاها كما قال إبـراهيم                           
سمع ألا ت؛ مث ذكر تعاىل أا عبيد مثل عابديها أي خملوقات مثلهم، بل األناس أكمل منها ]٤٢/مرمي[

   :   وهذا مثل قوله تعـاىل ."وتبصر وتبطش، وتلك ال تفعل شيئاً من ذلك       

           ] ٦/البقرة.[  
  
  
 ______________  
  

 .٥٧٦:اللُّغةمقاييس  .١
 . ]سكت:[،التاج٩/٧٣:،مرقاة املفاتيح٧/١٧٢:حتفة األحوذي:انظر .٢
 . ١/٣٠:فصل املقال يف شرح كتاب األمثال ،١/٤٠٢:،جممع األمثال١/٥٦٧:مجهرة األمثال .٣
 .١/٦٣:درر السلوك يف سياسة امللوك .٤
 .٢/٢٧٦:تفسري ابن كثري .٥

  
  



 ٥٠٢

  ض م ر                                                                                                              
  ضامر الَىعت هلقَو يف :                   

                                              ٢٧/احلج                           
   

لضاد وامليم والراء أصالن صحيحان، ا):"١(اهلزال والضعف،قال ابن فارس: اللُّغةأصل الضمور يف        
،من األعمـال  ،ومن األول ضمور الفرس"تريدل على غيبة وتس:يدل على دقة يف الشيء،واآلخر:أحدمها

الضامر من الفرس وغريه هـو  ،وضامر بغري هاء للمذكر واملؤنث،ضمر ضموراضمر ي:،يقال من اهلزالال
ألنه يعينها على السري ؛من حماسن اخليلوهو )٢(،الضامر البطن اخلفيف اللحم من األعمال ال من اهلزال

  ]الطَّوِِيل:[عنترة بن شداد مفتخراقال .واحلركة
  

 هتغُبارٍ قطَع ي كمرد لَّهفل         ٣(على ضامر اجلنبني معتدلِ القد(  
  

،وال يدخله أصال إال الضوامر وضع الَّذي يضمر فيهومنه مسي  املضمار مكان السباق ذا االسم؛ألنه امل
  .الصاحلة للسباق

  

ل عليه من فـرس  كل ما يرحت:اآلية على حنو ما قاله أهل اللُّغةيف  واملُفَسرونَ في املُراد باملفردة           
ألن اهلزيل أيا كان لن يبلـغ  )٥(؛الضعيف املهزول الَّذي أتعبه السفروليس املراد به )٤(،وناقة وغري ذلك

  .إمنا املراد اخلفيف اللحم من األعمال الَّذي ميكنه دون غريه بلوغ مكة،فهي صفة مدح ال ذممكة،
  
  
  
  

_______________  
  

 .٦٠٢:اللُّغةمقاييس  .١
 ].ضمر:[، اللسان،الصحاح،القاموس احمليط،خمتار الصحاح،التاج٥١٢:رداتاملُفْ:انظر .٢
 .١/٥٨:البيت يف ديوانه .٣
 ٩  : عمدة القـاري  ،٢/٣٨١:تفسري مقاتل بن سليمان ،٧/١٨:تفسري الثعليب ،٣/٣٩:التسهيل لعلوم التنزيل :انظر .٤

/١٢٨ . 
 .٤/٢٩٩:أضواء البيان ،١٢/٣٩:تفسري القرطيب :انظر .٥



 ٥٠٣

  ط ف ف  
  املطففني الَىعت هلقَو يف:                        ١/املطففني                                                                                                                              

  
        ةيف اللُّغ فيطْفلِ:التيُء القَليالش وهو،فمن الطَّفَي،صيقنلُّ ):"١(قال ابن فارس.التدالطَّاُء والفَاُء ي

ـ طَ ام:"أنه قالنقَّص،ويف احلديث عن النيب :طَفَّف يطَفِّف تطْفيفَاً:،يقال"علَى قلَّة الشيِء ـ  ففََّ  موقَ
امليأَ الإِ انَزذَخهبِ اُهللا منِالس٢(،"ني(ويقال:أَي،قَّصن نإال طفافـة يعـين الشـيء    ما بقي يف اإلنـاء  :م

هو نقـص املكيـال   :قال أهل اللُّغة).طَفَّف(واملُطَفِّفُونَ جمع مطَفِّف،واملُطَفِّف اسم فَاعل من)٣(اليسري،
القليل الَّـذي ال  :أي،وامليزان إال الشيء اخلفي الطفيف يسرق يف املكيال مسي بذلك ألنه ال)٤(وامليزان؛

  .يالحظ،واملطففون هم الَّذين ينقصون املكيال وميزان
  

ـ  ادراملُ نَّأَل؛ انصقْن وأَ ةادييف زِ دّاحلَ زاوجت:"قال املُفَسرونَ في املُراد بالتطفيف يف اآلية               هبِ
بخس قُحيف اسِوق الن كْاملالِي وامليزأَبِ انزِن يياِإل دنانُس لَعقِّى حأَ هو يقُنص من حغَ قرِي٥".(ه(  

  
ـ تاقْ نْإِ اديداالزا بِمإِ،انزيوامل الِيكْيف امل سخا البناهه فيفطْالتبِ ادرواملُ:")٦(قال ابن كثري           ى ض

موإِ،اسن النا بِمقْالنصقَ نْإِ انضـالَى  "ماهعت  ـهيف قَول هدعا بم هروقد فَس، :           

                     ]٣، ٢/املطففني.[قال الس  ـيف يد
لِ اآليةوزن بِةاسنقَصِ،  :"مـي بِـاَألنطعيفَى وذُ بِاَألوأْخي،االنكْيم ةَ ،لَهنيها جى أَبكَنلٌ يجر ةنيكَانَ بِاملَد 

  )٧".(فَنزلَت اآليةُ
_______________  

 .٦١٦:اللُّغةمقاييس  .١
من املظامل والتقرب إىل اهللا تعـاىل بالصـدقة ونوافـل اخلـري رجـاء      باب اخلروج (٣/٣٤٦:سنن البيهقي الكربى .٢

 .١/٢١٩إسناده صحيح،:قال عنه األلباين يف السلسلة الصحيحة).اإلجابة
 .١/٣٩١:أساس البالغة :انظر .٣
، ٤/١٨٤:،التسـهيل لعلـوم التنزيـل   ٢/٤٠٨:،عمدة احلفاظ٥٢١:املُفْردات]طفف:[اللسان،خمتار الصحاح:انظر .٤

 .١/٣١٨:،كتاب الكليات٥/٤٦٣:،تفسري البيضاوي٤/٧١٩:الكشاف
 .١٨٤، ٤/١٨٣:التسهيل لعلوم التنزيل .٥
 .٥/٤٦٣:،تفسري البيضاوي٤/٧١٩:، الكشاف٤/١٨٤:التسهيل لعلوم التنزيل: ،وانظر٤/٤٨٤:تفسري ابن كثري  .٦
  .١/٢٩٨:أسباب النزول،٣٠/٦٧:،روح املعاين٨/٤٣١:،تفسري البحر احمليط٥/٤٤٩:احملرر الوجيز .٧



 ٥٠٤

 ز و  غ  
  غزىالَىعت هلقَو يف:                ١٥٦/آل عمران                                                             

   
ـ :هو غَـازٍ أَي فَ اًوزو غَزغو يدا العزغَ:يقَالُ)١(،والقَصد بلَالطَّ: اللُّغةيف  وِزالغ لُصأَ        طَلَبو هادأَر ه

،هدقَص٢(و(غَوزقَ:يا أَذَكَ وتصدتهغَ،ووِزا أَذَكَ يقَ:يى الكَلَام أَيصزغمو،هإِلَي يد:هدقْصم، اجلَومع 
  ]الطَّوِِيل:[جؤية اهلُذَلي بن ةُداعس الَقَ.اةٌزغُ
  

 )٣(لِاعفَ ريغَ ينِتبرغَأ نْإِو ينإِو         يغَزوت وه هنإِ يرِدهل تقُلْلَ
  

ـ أَ الَقَ.هتبارحمو ودالع دصقَ وهو،صٍوصخم دصى قَلَعبعد ذَلك  وزالغ قلطْأُ مثُ            لُه  ـةاللُّغ: 
الغزاخلُ:ورولَإِ جى العدو لمحاربت٤(،ه(الِ املُومعتنِ اسم ةدفْرفاحلَ يديث  لُهقَو":َال تغىز ةٌكَّم ـ ب عد 
اليىلَإِ مِو يمِو القيام٥(،"ة(وحديث":من ا،جغَز لِ اِهللا فَقَدبِيس ياً فغَازِي زهومن فَلَخه فأَ يهلبِ هخد قَفَ رٍي
: غزا زوجهـا  الَّتي،ومنه قيل للمرأة لغزاة،واجلمع غزاة وغزىواالسم ا والغزوة املرة من الغزو)٦(،"ازغَ

  )٧(.املُغزِية
  

 اةمرو ،م،وقياسه غُزاةٌ كَقُضاةسابِقٍ وسبق،وصائمٍ وصوّ:مثل"فُعل"جمع غَازٍ،جمع علَى:وغُزى يف اآلية
في جالقَ عِماضوِ يالرامي.  
 ______________  

 .٨٤٧:اللُّغةمقاييس  .١
، اللسـان، القـاموس   ٣/٢٤٠:،ـذيب األمسـاء  ٨/١٥٠:تهـذيب اللُّغـة  ،٦/٣٨:احملكم واحمليط األعظم:انظر .٢

 . ٥/٢٦٣:، حتفة األحوذي١٠/٢٢١:،عمدة القاري٤/٧٤:،فتح الباري٣/٨٧:،تفسري البحر احمليط]غزو[احمليط،
 قال،صـحبة  لـه  وليست أسلمواإلسالم، اجلاهلية خمضرمي كاهل،من بنا كعب بين اهلذيل،من جؤية بن ساعدةهو  .٣

احملكـم واحملـيط   :والبيـت يف  )٣/٧٠:األعـالم .(شـعر  ديوان له،الغامضة واملعاين بالغريب حمشو شعره:اآلمدي
 ].رغب[،]غزا:[،اللسان٥/٥١٦،٦/٢٨:األعظم

 .٩/٤٦:التفسري الكبري ،٦٠٦:املُفْردات:انظر .٤
 . اجلامع صحيح يف ٧٣٧٢:  رقم حديث انظر)  صحيح(  :قال عنه األلباين،١/٥٩٦:حابةاإلصابة يف متييز الص .٥
باب فضـل إعانـة   (٣/١٥٠٦:،صحيح مسلم)باب فضل من جهز غازيا أو خلفه خبري(٣/١٠٤٥:صحيح البخاري .٦

 .١/٢٩٥:،اجلهاد البن أيب عاصم٣/١٥٢:ةالزجاج،مصباح ٢/٩٢:،املستدرك على الصحيحني)الغازي يف سبيل اهللا
 ].غزو:[،اللسان٨/١٥٠:تهذيب اللُّغة :انظر .٧

  



 ٥٠٥

 .اإليقـاع بالعـدو  :الغزو القصد وكذلك املغزى،مث أطلق على قصد خمصوص وهو):"١(قال أبو حيان
غزاء :وقالوا عفىمجع غازٍ،كعاف و:ىزغُو،ع م القتل والنهب وما أشبه ذلكغزا بين فالن،أوق :وتقول

، وصـوام  أجرى مجع فاعل الصفة من املعتل الالم جمـرى صـحيحها،كركع  .وكالمها ال ينقاس.باملد
  ."فعله كقاض وقضاة: والقياس

  
كانوا :")٢(ل اللُّغة،قال اإلمام الطربييف اآلية على حنو ما قاله أه"غزى"ـب في املُراد املُفَسرونَو        

الَّذين مـاتوا   إخوامن قالوا يف شأن الَّذيملنافقني اكأيها املؤمنون ال تكونوا يا :واملعىن،"غزاة يف سبيل اهللا
  )٣(.ما قتلواولو كانوا مقيمني عندنا ما ماتوا أو يف غزوة للتجارة   أو قتلوا يف سفر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  

 .٣/٨٧:البحر احمليط .١
 .٤/١٤٧:الطَّبرِِيتفسري  .٢
 .١/٤٢٠:تفسري ابن كثري :انظر .٣

  



 ٥٠٦

  ف ر هـ  
 رهني فاالَىعت هلقَو يف:                                    

                                                                          ١٤٩/الشعراء                                                                 
  

فَره يفْره من باب قَرب،فَهو فَرِه، مثل :يقال)١(،شره واحلذاقةال اللُّغة على أصل يف"فَره"تدل مادة        
،رذحارِفَوه بيالفَ نراهوالفَ ةراه٢(،ةُي(واجلمع:هفُر،ارِالفَواحلَ:هاذبِ قالشِءي،)٣(ومنى هنذَا املَعرِ بِهعالش يف 

  ]الرجز[ :قَول الشاعرِِ
  )٤(وفَرساً أنثَى وعبداً فارِها     حديقَةً  غَلْباء يف جِدارِها

  
: وقـرأ البـاقون  "فـرهني ":بو عمـرو أابن كثري ونافع وحاذقا،واختلف القراء يف قراءة املفردة ف: أي
  )٥(."فارهني"

     
 من قرأها فارهني كانت مبعىن حـاذقني، ):٦(باختالف القراء،فقال أهل العلم املُفَسرونَواختلف        

: واملعـىن  )٧(،"مها لغتان مثل طمع وطـامع :"الفَراء عنكانت مبعىن أَشرِين بطرِين،و"فَرِهين"هاومن قرأ
  )١١.(وأشرين بطرين عن جماهد)١٠(ة،وعكرم) ٩(،وأيب صاحل) ٨(،حاذقني بنحتها،عن ابن عباس:أي
 _________________  

 .٨٣٤:اللُّغةمقاييس  .١
 ].فره:[،اللسان٦/١٥٠:تهذيب اللُّغة :انظر .٢
 ١/٦٩٨:،كتاب الكليات٥/٢٨٢:اجلمل شرح املنهج] فره:[،اللسان،املصباح،خمتار الصحاح٦٣٤:املُفْردات:انظر .٣
 .٨/٢٤٣، ٤/٣٠٦، ٢/٥٦٦:احملكم واحمليط األعظم:البيت بال عزو يف .٤
 .١/٥١٩:حجة القراءات : انظر .٥
،إبـراز  ٤/١١٢:،فـتح القـدير  ٢/٧٩٤:،تفسري الواحدي١٩/١٠١:الطَّبرِِي،تفسري ١/٤٨٩:تفسري اجلاللني:انظر .٦

 .٢/٦٢١:املعاين
 . ١/٥١٩:،حجة القراءات٥/٤٠٣:فتح القدير:انظر .٧
 .١٩/١٠١:الطَّبرِِي،تفسري ٦/٣١٥:الدر املنثور:انظر .٨
 .٥/٩٦:للنحاس ،معاين القرآن١٩/١٠١:الطَّبرِِي،تفسري ٦/٣١٥:الدر املنثور، ٥/١٥١٣:تفسري ابن أيب حامت:انظر .٩

 .٦/١٣٨:زاد املسري:انظر .١٠
 . ٤/١١٢:فتح القدير:انظر .١١
  
  



 ٥٠٧

وقراءة مـن قـرأ   ،إن قراءة من قرأها فارهني:والصواب من القول يف ذلك أن يقال):"١(قال ابن جرير
فبأيتهما قـرأ القـارئ    ةوفتان مستفيضة القراءة بكل واحدة منهما يف علماء القراءفرهني قراءتان معر

ومعـىن   ،ن ملواضع حنتها كيسني من الفراهةومعىن قراءة من قرأ فارهني حاذقني بنحتها متخربي،فمصيب
بلغت بكم الفراهة واحلـذق  :أي، مثود قوم صاحل ديث عناحلو،"قراءة من قرأ فرهني مرحني أشرين

  .اختذمت بيوتا من اجلبال بطرا وعبثا طر إىل أنوالب
  

 :عن ابن عباس وغريه فـي قَولـه تعـالَى   )٢(ابن كثري ونقل               

    ":؛ جماهد ومجاعة وال منافاة بينـهما  وهو اختيار،شرهني أشرين :ويف رواية عنه،يعين حاذقني
وا انكَو،ااهنكْإىل س حاجة رِين غَم اًثَبعو اًرطَبو اًرشا يتخذون تلك البيوت املنحوتة يف اجلبال أَفإم كانو

حاذقين منِقَتين لنحتها وقْنشكما هو املشاهد من حاهلم ملن رأى منازهلم،اه."  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________  
  

 .١٩/١٠١:الطَّبرِِيتفسري  .١
  .٣/٣٤٤:تفسري ابن كثري .٢

  



 ٥٠٨

  ف ق ع  
  فاقع  ـالَىعت هلقَو يف:                                                    

                                                                                                           ٦٩/البقرة     
   

 أصفر فـاقع :والوصف به للتأكيد،يقال)١(أشد ما يكون من الصفرة وأنصعه،:الفقوع يف اللُّغة         
  ]الكامل:[ن ربيعة،ومنه في الشعرِِ قَولُ لبيد بوأمحر قان،وأبيض ناصع،أسود حالك :كما يقال

  

  )٣(من بنيِ أَصفَر فاقعٍ ودفان     سدماً قَدمياً عهده بأَنيِسه  
  

أراد )٣(اللون األصفر الصايف والنقي اخلالص،": فاقع"ومجهور املفسرين متفقون على أن املراد بقوله تعاىل
بأنه شـديد الصـفرة،فكأنه    تأكيد نسبة الصفرة فحكم عليها أا صفراء،مث أكد الصفرة بوصف اللون 

  )٤. (هي صفراء شديدة الصفرة: قال
  

وقيدت الصفرة بصفة الفقوع ملزيد من التعجيز والتقييد،فهو حتديد لبقرة بعينها دون سـواها،وهنا        
  .تضييق على بين إسرائيل فعندما شددوا شدد اهللا تعاىل عليهم

  

وقول اجلمهور أصـح؛ألن العـرب ال   )٥(أي سوداء،"صفراء:"وانفرد احلسن البصري بأن املراد بقوله
،واملراد التأكيد، مث إن ذلك السواد يف البقـر كـثري واهلـدف     أسود حالك:أسود فاقع إمنا تقول:تقول

بعري :هذا غلط يف نعوت البقر وإمنا يكون ذلك يف نعوت اإلبل يقال:"التعجيز،وقد نقل عن ابن قتيبة قوله
  )٦".(ن اإلبل يشوب سوادها صفرةن السوداء مأسود أل :أي،أصفر

________________  
تفسـري   ،١/٢٨٨:،روح املعاين١/٥٠:،تفسري النسفي١/١٧٨:،الكشاف١/٩٣:التبيان يف تفسري غريب القرآن:انظر .١

 .١/٩٨:،فتح القدير١/٤١٣:البحر احمليط
 .)دما قليالس](نصع[،اللسان،١/١٩٠:الدر املنثور،]فقع:[التاج: ،وانظر١/١٢٧:البيت يف ديوانه .٢
،تفسـري  ١/٩٩:،فـتح القـدير  ١/٤٥١:،تفسري القـرطيب ١/٣٤٦:الطَّبرِِي،تفسري ١/٨٩:تفسري السمرقندي:انظر .٣

 .١/٢١٧:الثعليب
 ،٢٨٨ص/١روح املعاين ج :انظر .٤
، ١/٣٤٥:الطَّبـرِِي ،تفسري ١/٨٣:،تفسري البغوي١/١١١:، تفسري ابن كثري١/١٣٩،١٤٠:تفسري ابن أيب حامت:انظر .٥

 .٣/٢٤٥:، عمدة احلفاظ١/٩٩:القدير فتح
  .١/٩٧: زاد املسري:انظر .٦

  
  



 ٥٠٩

  ف ن ي  
  فانالَىعت هلقَو يف:                            ٢٦/الرمحن                                                                                                      

   
  

باد :اًءفين الشيُء يفىن فن:فين يفىن فناء،فهو فان،يقال:والفعل منه)١(نقيض البقاء،:الفناء يف اللُّغة         
) ٢(قطعه،وذهب به،والرجل فين ويفىن إذا هرم وأشرف على املوت،:،أياهواهللا تعاىل أفنوانتهى وجوده،

  ]الطَّوِِيل: [وهو يرثي النعمان بن املنذر-يصف اإلنسان وفناءه-ومنه في الشعرِِ قَولُ لبيد بن ربيعة
  
  

  )٣(ئلُويفْنى إذا ما أَخطَأَته احلَبا                 حبائلُه مبثوثَةٌ  بِسبِيله  
  

  ]الوافر:[اآلخر لوقكذلك منه إذا أخطأه املوت فإنه يهرم وميوت،:يقول 
  

ستىقَب الرياتاس كلُّو ومالٌ                سٍفْن سوف ي٤(ناُءالفَ لغهب(  
  

  ]الكامل:[اآلخر لووق
  )٥(دفَني الَ هكُلْمو كيلاملَ وهو             انبر قِائلَاخلَ ىلَع اَءنالفَ بتكَ

  

السعة أمام الدار؛مسي بذلك ؛ألنك إذا تناهيـت إىل أقصـى حـدودها    :ومن هذا األصل الفناء       
واجلمع أفنية) ٦(انتهت،: فنيت،أَي.  

  

أن كل :املعىنو)٧(واملُفَسرونَ في املُراد بالفناء يف اآلية على حنو ما قاله أهل اللُّغة،أي بائد هالك،         
  :تعـاىل  قولهوهو يف غري هذا املوضع من على األرض هالك،وقد جاء موضحا         

    ]وقوله تعاىل،]٨٨/القصص:                     
  ].٥٨/الفرقان[

____________________  
لتاج،القاموس اللسان،االصحاح،خمتار الصحاح،،العني،١٠/٤٩٧:،احملكم واحمليط األعظم١٥/٣٤٣:تهذيب اللُّغة:انظر .١

 ].نفي:[احمليط
٢. ةاللُّغ بيذه١٥/٣٤٣:ت. 
 :،احملكـم واحملـيط األعظـم   ١٥/٣٤٣:تهذيب اللُّغة،٣/٢٩٤:،غريب احلديث البن سالم١/٧٣:البيت يف ديوانه .٣

 ].فين:[، اللسان،التاج١/١١٩:،ديوان املعاين٢/٣٠:الزاهر البن األنباري،١/٢٦٦:لفائق،ا١٠/٤٩٧
 ].فين:[تاج العروس:البيت منسوب لنابغة بين شيبان يف .٤
 ].فين:[،التاج٢/٢٩:الزاهر البن األنباري:البيت بال عزو يف  .٥
 ].فين:[جالتا/،اللسان١٠/٤٩٧:احملكم واحمليط األعظم ،١/٢٤٨:سر صناعة اإلعراب: انظر .٦
،فـتح  ٨/١١٤:،زاد املسـري ٢٧/١٣٤:الطَّبـرِِي ،تفسـري  ٥/٣٢٨:،تفسري السمعاين١/٨٣٠:تفِْسير السعدي:انظر .٧

  .٤/١٩٠:القدير



 ٥١٠

  ق ص ف  
 قاصفا الَىعت هلقَو يف:                                                                                                    

                                                                            ٦٩/اإلسراء                                                                                              
   

القاف والصاد والفاء أصل صحيح يدل ):"٢(قال ابن فارس)١.(الكسر: أصل القصف يف اللُّغة         
الَّذي  إذا مر على شـيء  )٣(الكاسر،:رته،والقاصفكس:قصفت الشيء قصفا:،يقال"على كسر لشيء

تصف ويف حديث عائشة )٤(يف صوته تكسر،:قصفه وكسره من بناء وشجر وغري ذلك،ورعد قاصف
 :أيله قناة،كذلك منه رجل قصـف،  كسرواوال :أي )٥(،"وال قصفوا له قناة:"أباها رضي اهللا عنهما

عالش يرِِسريع االنكسار عن النجدة، ونظريه فاعل الشالبسيط:[رِِ قَو[  
  

  )٦(رعابِيب سود وال قَصفُونَ ال                   غَضبوا إِذا وأَحالمٍ أَناة أُولُو
  

   ]الطَّوِِيل:[قال الطرماحوعود قصف سريع االنكسار،
  

  )٧(خورهاوهم قصف العيدان يف احلربِ     تميم تمنى احلَرب ما لَم تالَقها  
  

إذا مرت على ريح شديدة :أي:واملُفَسرونَ في املُراد بالقصف يف اآلية على حنو ما قاله أهل اللُّغة        
  )٨.(من فيه لك وتغرقتقصف الفُ:شيء قصفته وكسرته ،واملراد هنا

_______________  
 ،اللسان،التاج،خمتار الصحاح،القاموس احملـيط، ٤/٧٣:رالنهاية يف غريب احلديث واألث،٨/٢٩٠:تهذيب اللُّغة:انظر .١

 .٢/٥١٨:،إكمال اإلعالم بتثليث الكالم٢١/١٠:،التفسري الكبري١٢/١٢٥:عمدة القاري ،]قصف[ :املنجد
 .٨٩٠:اللُّغةمقاييس  .٢
 .٢١/١٠:التفسري الكبري :انظر .٣
 .٦٧٣:املُفْردات:انظر .٤
النهايـة يف غريـب احلـديث    ،٢/٤٧٥:حلديث البن قتيبـة ،غريب ا٩/٤٩:،جممع الزوائد٢٣/١٨٤:املعجم الكبري .٥

،صـفة  ١٦٨/ ٢:،الرياض النضـرة ١/٣٦٥:،املنتقى من منهاج االعتدال٦/١٤٥:،منهاج السنة النبوية٤/٧٤:واألثر
 .١/٢٠٨:،مجهرة خطب العرب١/٤٥٩:،التبصرة٢/٣٤:الصفوة

 ].قصف:[اللسان،التاج:البيت بال عزو يف  .٦
 .١/٥١١:بالغة،أساس ال٧٣/ ١:البت يف ديوانه .٧
 .٢/٦٤١:،تفسري الواحدي٢١/١٠:الكبريالتفسري :انظر .٨

  
  
  



 ٥١١

أربعة منها رمحة وأربعة منها عذاب فأما الرياح مثانية ،:"وقد روي عن عبد اهللا ابن عمر رضي اهللا عنهما
 ،فالعقيم والصرصر ومها يف الـرب :وأما العذاب،والذاريات ،واملرسالت،واملبشرات،فالناشرات:الرمحة

  ) ١...".(ف والقاصف ومها يف البحروالعاص
  

أنواع الرياح على سطح البحر إىل أربعة أنواع رئيسية كمـا  املعاصرون علماء البحار وقد قسم        
  . .بأبسط عبارة وأوضح بيان ووصفهاقسمها القرآن 

  

   :جلز وعبقوله وذلك وصفها القرآن الكرمي أدق وصف هى الىت الة وهذه احل:الرياح الساكنة: أوالً"

                                      
 ]٣٣/الشورى[  

  

  :وقد وصف القرآن الكرمي هذه الرياح ووصف حالة من يعايشها فقال تعاىل: الرياح الطيبة: ثانياً

                                

                        ... ]٢٢/يونس.[  
  

ف حالة من يعيش معهـا فقـال   ووص" ريح عاصف"وهذه الريح مساها القرآن : الرياح العاصفة: ثالثاً
   :تعـاىل                                    

                            ]ــونس أن  :يأ]٢٢/ي
  . هناك أمل للنجاة مع هذه الريح

  

) ٦٥-٥٦(وسـرعتها  " بيفورت١١"وذلك عندما تكون قوة الرياح ): املدمرة(الرياح القاصفة : رابعاً
شاهقاً يصاحبه ظواهر غري عادية وهذه الريح تدمر  يف هذه احلالة البحر ويكون اويسموا إعصار" عقدة

  وقد يصل ارتفاع املوج فيها من " هاريكن"ملسماة خاصة ريح اإلعصار ا،السفن وتغرقها 
متراً فريفع املوج مقدمة السفينة إىل أعلى مث ترتطم بشدة إىل سطح البحر وحيدث حتت السفينة  ٢٠-١٨

  . فجوات فيؤدي بذلك إىل خلخلة السفينة وحتطيمها وال أمل معها للنجاة
___________________  

 .١٥/١٢٢:،عمدة القاري٨/١٤٥:،روح املعاين٣/٣٢٤:السمرقندي ،تفسري٣/٤٣٨:تفسري ابن كثري:انظر .١

  



 ٥١٢

   :وقد وصف اهللا تعاىل هذه الريح يف القرآن الكرمي بقوله تعـاىل              

                                 

   ]ومل يذكر يف هذه الريح أمل للنجاة كما يف العاصفة. ]٦٩ /اإلسراء..  
  

أنواع الرياح كما يصفها علماء البحار وكما وصفها خالقها ومسيرها يف كتابه الكرمي ورأينا كيف هذه 
  )١(.ما ذكره القرآنرحالت شاقة بعيدة مضنية مع ذكرها علماء البحار بعد  الَّتيتطابقت األوصاف 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________  
  

ــداين    .١ ــد الزن ــد اي ــيخ عب ــحاب للش ــار والس ــي يف البح ــاز العلم ــرف(.اإلعج ــر )بتص  :انظ
http://www.sf7at.com/vb/t11037.html  

  



 ٥١٣

  ق ع ر                                                                                                                                                                                  
  منقعرالَىعت هلقَو يف :                     

                                                                              ٢٠/القمر                           
  

أصل صحيح واحـد  القاف والعني والراء ):"٢(قال ابن فارس)١.(قهقعر الشيء اية أسفله وعم        
أسفله،ومنه يف  :أي،قعر اإلناءومنه قعر البئر وفقعر الشيء أسفله،،"الفْيدل على هزم يف الشيء ذاهب س

 :أي)٣(،"خريفا قبل أن يبلغ قعرهاجهنم هلوى سبعني  قذف به يفلو أن حجرا :" احلديث قول النيب 
  ]الطَّوِِيل:[املعىن قَولُ الشاعرِِ ذا أسفلها،ومنه يف الشعر

  

سِال مثلَ وأصبحتمقَ يف شرِع جعبافيه الَطَ دقَ فضا ضياف       ة ٤(قالقله(  
  

واالجتثاث من األصل؛مسي بذلك ألنه يكون مـن أسـفل   )٥(العومن هذا األصل االنقعار،وهو االنق
  ]البسيط:[يف الشعر ذا املعىن قَول الشاعرِِقعرت النخلة إذا قلعتها من أصلها،ومنه :الشيء، يقال

  

حتى تكْرنا عبيد اهللا منجأَكَ                  الًدنذْجِ هع نلٍخ الَم مقَن٦(ارع(  
  

وخنل منقلع ساقط :،يعين،أي جمتثاللُّغةباالنقعار يف اآلية على حنو ما قاله أهل  في املُراد املُفَسرونَو      
هلـم   فلم يبـق اجتث النخل الذاهب يف قعر األرض، أن هؤالء قد اجتثوا كما":واملعىن)٧(على األرض،

  )٨(."أثر وال رسم
__________________  

،عمـدة  ]قعـر :[القـاموس احمليط،التـاج   ،اللسان،املصباح املـنري ،،الصحاح،خمتار الصحاح٦٧٩:املُفْردات:انظر .١
 .٣/٣٢٨:احلفاظ

 . ٨٩٧:اللُّغةمقاييس  .٢
جممع  ،٣/١٠١٥:يبغريب احلديث للحر ،)باب يف صفة جهنم(١/٦٤٨:موارد الظمآن،١٣/٢١٧ :مسند أيب يعلى .٣

،التخويـف مـن   ٤/٢٥٥:،الترغيـب والترهيـب  ١/١٧٥:،الزهد البن السري)باب بعد قعرها(١٠/٣٨٩:الزوائد
صـحيح لغريه،صـحيح الترغيـب    :قال عنه األلبـاين .٢/٩٨٧:،الزواجر١/١٣٩:،يقظة أويل االعتبار١/٥٤:النار

 .٣٦٧٢:والترهيب
فأَصبحت مثْلَ الشمسِ يف قعـرِ   ](فضا:[،التاج١/٥١٦:البالغةأساس :يف بيد اهللا بن أيوب العنربيب لعوالبيت منس .٤

 .)فضيا فضا قد طالَ فيها فَالفلُه...جعبةٍ 
  ١/٤٦٨:الرياض النضرة ،٣/٣٢٨:عمدة احلفاظ،١/٤٧١:،غريب احلديث للخطايب١/١٥٣: تهذيب اللُّغة :انظر .٥
 .١/٤٧١:البيت بال عزو يف غريب احلديث للخطايب .٦
 . ٨/٩٥:زاد املسري  ،٩/١٦٦:،تفسري الثعليب ٤/٢٦١:،تفسري البغوي١/٤٤٩:تنوير املقباس: انظر .٧
 .٦٧٩:املُفْردات .٨



 ٥١٤

يالحظ أن اهللا تبارك وتعاىل قد ضرب مثال لصورة اهللكى من عاد بصورة أعجاز خنل منقعر من و       
جعلت  بريح صرصر عاتية، أرضه،مث إن هذه األعجاز قد بليت حىت غدت أجوافها خالية،فهؤالء أهلكوا

هم صرعى،فصورم وهم صرعى متفرقون كصورة أعجاز النخل هم من أماكنهم  قلعا عنيفا وترميتقلع
  )١.(املنقعر،وصورم بعد أن بليت أجوافهم كصورة أعجاز خنل خاوية

  
   :في قَوله تعالَى"خاوية"كذلك يالحظ اختالف نعت أعجاز النخل مرة            

 ]وسبب االختالف أن كلمة خاوية معناها ساقطة،وقد ناسبت كما يف اآلية،"منقعر"، ومرة ]٧/احلاقة
ألن القوم صرعى ألقت م الريح العاتية على األرض،كما ألقـت  ؛ما قبلها من سياق دون كلمة منقعر

   :فـي قَولـه تعـالَى   بأركان بيوت القرية                      
  )٢.(لبيان خفتهم أمام قوة الريح "منقعر"،فذكر اهللا عز وجل مفردة]٢٥٩/البقرة[
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

________________  
  

 ).بتصرف(١٧٣:أمثال القرآن .١
  .٤٧١:،دراسات فنية يف القرآن الكرمي٤٧١:الفروق اللغوية: انظر .٢

  
  



 ٥١٥

  ك ل ح  

  كاحلونالَىعت هلقَو يف:                              

                                                          ١٠٤/املؤمنون                                                                 
   

 ،"أصل يدل على عبـوس الكاف والالم واحلاء ):"١(،قال ابن فارسعبوسال:األصل يف الكلوح          
جيـري  كما قد )٣(ه،عن أسنان شفتاه تقلصت هو من:الكاحلف)٢(،تكشر يف عبوس:اللُّغةوهو عند أهل 

مسعت أعرابيا يقول جلمل ":)٤(قال األزهري.فإن شفاهها تتقلص عن أسناالكباش إذا شويت رؤوس ال
رجل كلوحا وكالحا ومـا أقـبح   كلح ال:،ويقال"يرغو وقد كشر عن أنيابه قبح اهللا كلحته،يعين فمه

  ]الرمل:[األعشى من ذلك في الشعرِِ قَولُ،يراد به الفم وما حواليه،كلحته
  

  )٥(ساعةُ  الشدقِ عنِ النابِ كَلَح          وله املقدم يف احلربِ إذا  
  

  )٦.(من تكشفت أسنانه من شدة العبوس:اللُّغةفالكاحل عند أهل 
  
  
  
  

_______________  
  

 .٩٠٨:اللُّغةمقاييس  .١
، ٩/١٦:،حتفة األحـوذي ٣/٤١٧:،عمدة احلفاظ]كلح:[اللسان،الصحاح،التاج،خمتار الصحاح،القاموس احمليط:انظر .٢

 .١٢/١٥٢:تفسري القرطيب
،فـتح  ٧/٥٧:،تفسـري الـثعليب  ٤/٦٣:تهـذيب اللُّغـة  ،٣/٥٧:،التسهيل لعلوم التنزيل]كلح:[اللسان،التاج:انظر .٣

 .٥/٣٥٧:،أضواء البيان١٢/١٥٢:يب،تفسري القرط١٨/٦٧:،روح املعاين٣/٤٩٩:القدير
٤. ةاللُّغ بيذهكلح:[التاج:،وانظر٤/٦٣:ت.[ 
،أضـواء  ١٢/١٥٢:، تفسـري القـرطيب  ٧/٥٧:، تفسـري الـثعليب  ١٨/٥٦:الطَّبرِِي،تفسري ١/٣٦:البيت يف ديونه .٥

 .٥/٣٥٧:البيان
 .١٩٥:يف الفروق اللُّغة،فرائد ١٧٧: اللُّغةفقه :انظر .٦



 ٥١٦

الكلوح :وقال غريه)١(،عابسون:عن ابن عباسيف معىن الكلوح،ف اللُّغةبعيدا عن أهل  رونَاملُفَسومل يذهب       
قد ،أمل تر إىل الرأس املشيظ بالنار:"  قال ابن مسعود)٢.(أن تتقلص الشفتان عن اإلنسان حىت تبدو األسنان

من شدة ما هم م قد عبست وجوههم،وقلصت شفاهه):"٤(السعدي وقال)٣(،"بدت أسنانه وقلصت شفتاه
عن  سعيد اخلدري  أيباملذكور يف اآلية،يؤيد ذلك مايروى عن  من أثر ذلك اللفح،"وعظيم ما يلقونه فيه،

   :يف قوله  رسول اهللا             ص شفته العليا حىت تشويه النار فتتقل:"قال
  )٥".(شفته السفلى حىت تبلغ سرتهوتسترخي ،تبلغ وسط رأسه

  ك ن س  

  الكنسالَىعت هلقَو يف :                     ١٦/التكوير                                                                                                                           

   
:" كنس  وتكنس الضيب أي استتر، ويف األثر:يقال)٦(االختفاء واالستتار،:أصل الكنس يف اللُّغة        

ذَا املَعنى قول الريبة،ومنه في الشعرِ بِه ضعااستتروا يف مو:واملعىن)٧(،"أطرقوا وراءكم يف مكانس الريب
  ]الكامل: [لبيد بن ربيعة

  )٨(فتكنسوا قُطُناً تصر خيامها                   شاقَتك ظُعن احلي حني حتملوا 
______________  

ووافقـه أكثـر   ،٨/٤٤٥:،فتح البـاري ٥/٣٥٧:البيان ،أضواء١٢/١٥٢:،تفسري القرطيب٧/٥٧:تفسري الثعليب:انظر .١
 ١٩/٧١:،عمدة القاري٢/٧٥٣:الواحدي،تفسري ٣/١٣١:،تفسري النسفي٣/٣١٨:تفسري البغوي:انظر:ناملفسري

،تفسـري  ١٨/٦٧:،روح املعـاين ٣/٤٩٩:،فـتح القـدير  ٧/٥٧:، تفسري الثعليب٣/٥٧:التسهيل لعلوم التنزيل: انظر .٢
 .٥/٣٥٧:،أضواء البيان١٢/١٥٢:القرطيب

 .١/٨٤:،الرقائق٢/٨٤:،الزهد البن املبارك١٢/١٥٢:، تفسري القرطيب٧/٥٧:تفسري الثعليب:انظر .٣
٤. يدعالس رفِْسي١/٥٦٠:ت. 
،تفسـري ابـن   ٢٣/١٠٧:،التفسـري الكـبري  ٨/١٨٢:،حليـة األوليـاء  ٢/٤٠٨:األحاديث واآلثـار  ختريج:انظر .٥

ضـعفه  .١٩/٧١:،عمدة القـاري ٧/٥٨:،تفسري الثعليب٣/١٢٣:،إعراب القرآن٥/٤٩١:،زاد املسري٣/٢٥٨:كثري
 .٥٦٨٤:مشكاة املصباح،برقم األلباين يف

 .٩١١، ٩١٠:اللُّغةمقاييس :انظر .٦
، ٥٧٣، ٢/٥٧٢:،غريـب احلـديث البـن قتيبـة    ٤/٢٠٣:النهاية يف غريب احلديث واألثر،٢/٣٥٩:الفائق:انظر .٧

،تـاريخ  ٣/٣٠٥:الكامـل يف التـاريخ    :،انظر"مث أطرقوا وراءكم كنوسا يف مكانس الريب :"،ويف رواية٣/٧٠٢
 .٢٤٣/ ١:،البيان والتبيني١/٢٦٠:،صبح األعشى٢٧١/ ٢:،مجهرة خطب العرب٣/١٩٧:الطَّبرِِي

، العني، اللسان، ١/٥٥٢:،أساس البالغة١٠/٣٩:تهذيب اللُّغة،١/١١٠:،مجهرة أشعار العرب١/٩٩:البيت يف ديوانه .٨
 .٢٧/١٦٠:الطَّبرِِي،تفسري ]كنس:[التاج

  



 ٥١٧

املوضع الَّذي يأوي إليه الظيب مـن  :،وأصل الكناسيف هوادج جللت بثياب القطن واستتروا دخلوا :أي
قـال ذو الرمـة يف   .واجلمع كـوانس ) ٢(الظيب يدخل كناسه،:والكانس)١(الشجر والغريان وحنوها،

  ]الطَّوِِيل:[ذلك
  

  )٣(الكوانِس الظِّباُء الصوت نبأة ىلإ          صرمية أَرطَى حتت من أَتلَعت كما
  

  ]طَّوِِيلال[:قال األعشىو
  

  )٤(ربرب املكانس حتت أتلعت كما                   نسآ أتلع احلي أتينا فلما
  

   ]الطَّوِِيل[:يصف ثورا وقال امرؤ القيس

  

تعى قَشا ثُلًليأَ منوفَلُى ظُحه                 ريثي التراب عن بِميت وكْم٥(سِن(  
  
  

ختتفي  يف بروجها كمـا ختتفـي   :مسيت بذلك ألا تكنس،أي)٦(للكواكب؛ الكنس:ومن هذا األصل
س مجـع  نالكُ:،وجاء يف كتب اللُّغة وغريها"تكنس يف املغيب):"٨(قال أبو عبيدة)٧.(الظباء يف كناسها

  ).٩(هذكانس وكانسة من كنس الوحش إذا دخل كناسه وهو بيته الَّذي يتخ
________________  

 ].كنس:[،اللسان ٥/٤٤٣:ر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزاحملر ،٤/٢٠٣: غريب احلديث واألثرالنهاية يف :انظر .١
 ].كنس:[التاج،خمتار الصحاحاللسان،،٢/١٥٥:اجلمل شرح املنهج ، ٧/٨١:تهذيب اللُّغة :انظر .٢
أسـاس  :، ويف]تلـع :[،للسـان ،العني٢/١٦٢:تهذيب اللُّغة،٢/٤٩:،احملكم واحمليط األعظم١/٣٧:البيت يف ديوانه .٣

 ).كما أشرقت من حتت أرطى(١/٢٣٣:البالغة
فلما ( ١٠/١٤١:،تفسري الثعليب٢٣٨)فلما أتينا احلي/(١٩:،تفسري القرطيب)فلما أدركت احلي(١/٦:البيت يف ديوانه .٤

 ).حلقنا احلي
 . ١/٣٦:البيت يف ديوانه .٥
،كتـاب األزمنـة   ١/٧٧٥، ١/٣٥٧:الكليـات ،كتاب ]كنس[:اللسان،خمتار الصحاح،املعجم الوسيط،التاج:انظر  .٦

 .١/٣١٨:واألمكنة
 .٥/٤٤٣:ر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزاحملر:انظر .٧
، ٢/٨٥٦:اللُّغـة مجهـرة  :،وانظر٢/١٥٥:، اجلمل شرح املنهج]كنس:[خمتار الصحاح:،وانظر٢/٢٨٧:جماز القرآن .٨

 ].كنس:[اللسان،التاج،القاموس احمليط
ـ :[اللسـان،خمتار الصـحاح  :انظر .٩ ،تفسـري  ٣٠/٥٧:،روح املعـاين ٤/١٨١:،التسـهيل لعلـوم التنزيـل   ]نسك

 .٥/٤٥٨:،تفسري البيضاوي٤/٣٢٠:النسفي
   

  



 ٥١٨

  :بالكنس يف اآلية على عدة أقوال في املُراد املُفَسرونَاختلف وقد 
  

) ٥(،وقتـادة )٤(،احلسنو)٣(،وابن قتيبة)٢(،مقاتلو)١(،بن أيب طالب  علي أا النجوم،عن:األول
  )٦.(بو عبيدةأو

  )٧.(ابن مسعود ،عنبقر الوحش :الثاين
  

  )١٠.(،والضحاك)٩(وجماهد)٨(أا الظباء،عن ابن جبري:الثالث
  

الصواب أن يعم بذلك كل ما كانت صفته اخلنـوس  ):"١١(والسياق حيتمل كل ما ذكر،قال ابن جرير
  :وجهني،إال أن القول األول أقوى وداللة السياق عليه من "أحيانا واجلري أخرى

  

   :أن بعده قول اهللا تعاىل:األول       ]وهذا بالنجوم أليق منه ببقـر  ]١٧/التكوير
  .الوحش

  .أن حمل قسم اهللا يكون عظيما،والكواكب ال شك أا أعظم وأعلى رتبة من بقر الوحش:الثاين
_________________  

  
،احملـرر  ٨/٤٣١:الـدر املنثـور  ،٩/٤٢:، زاد املسـري ٣١/٦٦:الكـبري  ،التفسـري ٣٠/٧٥:الطَّبـرِِي تفسري  :انظر .١

،تفسـري  ٣/٥٣٠:،تفسـري السـمرقندي  ٤/٤٥٣:،تفسري البغوي١٠/٣٤٠٧:تفسري ابن أيب حامت ،٥/٤٤٣:الوجيز
  .٣/٤٢٥:،تفسري العز بن عبد السالم٢/٧٣٤:،تفسري جماهد٦/١٦٨:السمعاين

  .٩/٤٢:، زاد املسري٣١/٦٦:التفسري الكبري:انظر .٢
  .٢/١٩٠:،مفتاح دار السعادة٩/٤٢:زاد املسري:انظر .٣
  .٣/٣٥٢:، تفسري الصنعاين٨/٤٣٢:الدر املنثور ،٩/٤٢:، زاد املسري٣٠/٧٥:الطَّبرِِيتفسري  .٤
 .٨/٤٣٢:الدر املنثور ،٩/٤٢:، زاد املسري٣١/٦٦:، التفسري الكبري٣٠/٧٥:الطَّبرِِيتفسري  .٥
  .٩/٤٢:ريزاد املس:،وانظر٢/٢٨٧:جماز القرآن .٦
، ٨/٤٣٢:الدر املنثـور ،٣١/٦٦:التفسري الكبري،٩/٤٢:،زاد املسري١٩/٢٣٧:،تفسري القرطيب٣٠/٧٥:الطَّبرِِيتفسري  .٧

،تفسري ٦/١٦٩:،تفسري السمعاين٣/٥٣٠:،تفسري السمرقندي١٠/٣٤٠٥:،تفسري ابن أيب حامت٥/٤٤٣:احملرر الوجيز
  .٣/٣٥٢:الصنعاين

، تفسـري ابـن أيب   ٥/٤٤٣:، احملرر الـوجيز ٨/٤٣٢:الدر املنثور، ٣١/٦٦:سري الكبري، التف٣٠/٧٦:الطَّبرِِيتفسري  .٨
  .١٠/٣٤٠٥:حامت

  .٨/٤٣٢:الدر املنثور ،٣٠/٧٦:الطَّبرِِيتفسري  .٩
 .٥/٤٤٣:، احملرر الوجيز٣٠/٧٧:الطَّبرِِيتفسري  .١٠
  .٣٠/٧٧:الطَّبرِِيتفسري   .١١

  



 ٥١٩

  ل ز ب                                                                                                                                                              

  الزبالَىعت هلقَو يف :                     ١١/الصافات                    

   
والفعل لزب يلزب لزبا ولزوبا،إذا ثبـت  )١(واللزوم، الداللة على الثبوت"لزب" مادة األصل يف        

عض، ومنه دخول الشيء بعضه فوق بواللزوب )٢(،الثابت الشديد الثبوت: اللُّغة،والالزب يف فهو الزب
؛مسي بـذلك ألنـه يلصـق    )٣(بعضه بعضا زج املتماسك الَّذي يلزموهو الطني الالصق اللطني الزب،

  .لزب الطني يلزب لزبا ولزوبا إذا دخل بعضه يف بعض:بالشيء ويثبت به وال يكاد ينفك عنه،يقال
  
وقد يبـدلون البـاء فيـه    زم شديد،ال:الزب،معناهأو هذا األمر ضربة "ضربة الزب،:قوهلم ومن هذا  

وكـل شـيء إذا   )٤(".أي ليس بالزم وواجب ميما؛لتقارب املخرجني،فيقولون ليس هذا بضربة الزم،
،ومن عن الواجب،فيقال ضربة الزب؛ألنه ثابـت  يسمى ضربة الزب،لذلك يعرب به:كان ثابتا ال يتغري

  ]الطَّوِِيل:[ ذلك قول حسان بن ثابت
  

وال يحونَ اخلَسبيال ش رب رعد  ه     وال يحسبونَ الشض رر٥(بِةَ  الزِب(  
  
  
  
  
  

___________________  
  

 .٩٥٣:اللُّغةمقاييس :انظر .١
 .١١٣:،اإليضاح يف الترادف١/٦١٥:،التعاريف٤/٢١:عمدة احلفاظ ،٧٣٩:املُفْردات:انظر .٢
،التفسـري  ١٠/٣٢٠٦:،تفسري ابـن أيب حـامت  ١/٣٥١:،البيان يف تفسري غريب القرآن١/٤٩٩:غريب القرآن:انظر .٣

 .٢٦/١١٠:الكبري
 .٤٢٦، ٤٢٥:يف أصول الكلمات .٤
الزاهـر البـن   ،١/١١٤:البيـان والتبـيني  :،وهو منسوب للنابغة وليس يف ديوانه انظـر ١/٢٠٩:البيت يف ديوانه .٥

، اإلتقـان يف علـوم   ١٣/١٤٧:تهـذيب اللُّغـة  ،١/٣١٤:،الصـناعتني ١/٢٨٨:،إصالح املنطق١/٤٩٧:األنباري
أضواء  ،٢٣/٤٢:الطَّبرِِي،تفسري ١٥/٦٩:،تفسري القرطيب٦/١٥:،معاين القرآن٢٣/٧٥:،روح املعاين١/٣٥٣:القرآن
 .٤٢٦:يف أصول الكلمات:، انظر]لزب:[، اللسان،التاج٧/٨١:الدر املنثور،٦/٣٠٨:البيان



 ٥٢٠

 -وإن اختلفت عبـارام -ما قاله أهل اللُّغة،وأقواهلم بالالزب يف اآلية  على حنو في املُراد واملُفَسرونَ    
. يستبعدون إعـادم  مخلقناهم من طني الصق بعضه ببعض،فلإنا :اه ،واملعىنال خترج عن معىن ما ذكرن

 الصلصال الزب،وهو طني منآدم  خلقأن اهللا :واملعىن)٢(وكذا عن قتادة،)١(الصق،:أي:باسقال ابن ع

   :كما قـال تعـاىل  املسـنون،  احلمأ من               

   :تعاىل قال التراب،كما من خملوق وذلك،]٢٦/احلجرات[             

        . ]٢٠ /الروم[  
  

ماهذا األمـر  :"وأكثر جميء هذا االستعمال منفيا،كما يف بيت النابغة املتقدم،وكما يف حنو قوهلم"   
  )٣(."ماهو بواجب وال الزم وال ثابت:أي"ليس هذا بضربة الزب"،و"ة الزببضرب

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

________________  
  

 .٧/٤٩:،زاد املسري١٥/٦٨:،تفسري القرطيب١/٣٧٤:تنوير املقباس:انظر .١
 .٣/١٤٨:تفسري الصنعاين:انظر .٢
 .٤٢٦:يف أصول الكلمات .٣

  
  



 ٥٢١

  ل ق ح                                                                                                                                                                 
  لواقحالَىعت هلقَو يف :                     

                                                                                 ٢٢/احلجر                           
  

ومنه مسي ماء الفحل )١(،يف اإلنسان واحليوان والنبات ال الذكر لألنثىبإح:أصل التلقيح يف اللُّغة       
ألقح الفحل الناقة،والشجر تلقحه الريـاح  :،يقالذكراا،فالنعم تلقحها الشجر النعم و لقاحا،ويكون يف

لذلك مسيت الرياح لواقح؛ألـا  )٢(،طلع ذكور الشجر إىل ظهراين طلع اإلناث فيتم التلقيح نقلتحيث 
  .جيعل الذكر لألنثى املاء للسحاب كماأن اهللا جيعل :أي،لبعضه ح الشجريتلقكتلقح السحاب باملاء 

  

  :  معىن اللواقح يف اآلية وجهانويف
  

ذو سـيف  :أي،سائف ورامح:ذوات لقاح،كما يقال :أي "لواقح:"تعاىل أن املراد النسبة، فقوله: األول
  ]جمزوء الكامل[:في الشعرِِ قَول الشاعرِِومن هذا )٣(ورمح،

  

أن تمعزنِي وترغَرتـ               ـو يفيف الص البن نك٤(امر(  
  

   .ألا تلقح السحاب والشجر؛ذوات لقاح :أي،وعلى هذا فمعىن لواقح ،ذو لنب ومتر:أي
  

جمازها جماز مالقح،ألن الريح ملقحـة  ):"٦(قال أبو عبيدة) ٥.(أن لواقح مبعىن مالقح مجع ملقحة :الثاين
ا يف هذا القول ملقح اسم فاعل ألقحت السحاب والشجر كما يلقح الفحل األنثى،وغاية م"و،"للسحاب

  .إطالق لواقح وإرادة مالقح
______________  

 .٩٥٩:اللُّغةمقاييس :انظر .١
 .١٣/٢٩١:التمهيد البن عبد الرب ،١٠/١٦:تفسري القرطيب ،٢/٢٦٩:أضواء البيان :انظر .٢
إعراب التبيان يف  ،٢/٧٣:إمالء ما من به الرمحن من وجوه اإلعراب والقراءات ،٥/٤٣١:تفسري البحر احمليط :انظر .٣

  .٢/٢٦٧:أضواء البيان ،٢/٧٨٠:القرآن
، ٥:٢٢٠:،نفح الطيب١/٢٥٣:،أدب الكاتب٢/٣٠٤:واألدب اللُّغة،املزهر يف علوم ١/٥٨:البيت للحطيئة يف ديوانه .٤

،فـتح  ٢٧/٢٣:الطَّبرِِي،تفسري ٧/٣٣:،أضواء البيان٢/١٠٠:،يتيمة  الدهر١/٣٧٩:اللُّغة،مجهرة ٣/٢٨٢:اخلصائص
 ].لنب:[لسان،التاج، ال٨/٥٤١:الباري

 .١/٤٠٢:غريب القرآن،٣/١٢٧:فتح القدير،١٠/١٦:تفسري القرطيب،١/٢٥٥:التبيان يف تفسري غريب القرآن:انظر .٥
 .٣/١٢٧:فتح القدير،١٠/١٦:تفسري القرطيب ،٢/٣٤١:كتاب األزمنة واألمكنة:نظروا١/٢٤٨:جماز القرآن .٦

 
  



 ٥٢٢

  ]الطَّوِِيل[:اً أو غريهونظريه قول ضرار بن شل يرثي أخاه يزيد 
كبيل زِيدي ارعض ةومصخبِطٌ               لتخما ومم يحطت حائ١(الطَّو(  

  

ولكن الشاعر أطلق ،فإن الرواية تطيح بضم التاء من أطاح الرباعي واملناسب لذلك املطيحات ال الطوائح
أي امللقحـات باسـم   ،إرادة املالقـح كما قيل هنـا بـإطالق اللـواقح و   ،الطوائح وأراد املطيحات

الريح يبعثها اهللا ":وعن الضحاك قال)٣(تلقح املاء يف السحاب،:قال قتادة.وفي املُراد يف اآلية)٢(،"الفاعل
يرسل اهللا الريح فتحمل املاء فـتلقح بـه   :وعن ابن مسعود قال)٤(،"على السحاب فتلقحه فيمتلئ ماء

ويشهد على هذا أن الريح قد تكون عقيمة،كما يف وصفه )٥(،"رالسحاب فيدر كما تدر اللقحة مث ميط
   :تعاىل لريح العذاب عندما قال                 ]٤١/الذاريات.[(  

  هـ م د  

  هامدة ـالَىعت هلقَو يف:                         
                                                                              ٥/احلج                                                                                         

   
  

 )٧(مات، :مهد يهمد مهودا،فهو هامد،وهمد ومهيد:يقال)٦(املوت والبلى،: أصل اهلمود يف اللُّغة       
يهلك و ميوت،وأرض هامدة جافة يابسة ال نبـات  :أي)٨(،"حىت كاد يهمد من اجلوع:"ومنه حديث

  .بال،واجلمع همد:،وثوب هامد،أيصارت رماداو ماتتمهدت النار إذا فهي ميتة،و) ٩(فيها،
___________________  

، ٢/٣٥٣:، اخلصـائص ١/٢٠٣:،معاهدة التنصـيص ١/٢٩٧:خزانة األدب: أقف على ترمجه للشاعر،والبيت يف مل .١
،االنتخاب لكشـف األبيـات   ١/٣٩٧:،أساس البالغة١/٢٨٨:،الكتاب١/٢٦٩:،احلماسة البصرية١/٤١:املفصل

 .٤/١٢٢:ر احمليط،تفسري البح٢/١١٦:،فتح القدير٤/٢٣١:،روح املعاين١/٣٠:املشكلة اإلعراب
 .٢/٢٦٧:أضواء البيان .٢
 .١٤/٢٢:الطَّبرِِي،تفسري ٢/٢٥٣:،تفسري السمرقندي٢/٢٦٨:أضواء البيان:انظر .٣
 .٢/٥٥٠:،تفسري ابن كثري٢/٢٦٨:، أضواء البيان١٤/٢٢:الطَّبرِِيتفسري : انظر .٤
 ،٥/٣٣٦:الـثعليب  ،تفسري٣/١٢٨:،فتح القدير٦/٣٠١:،فتح الباري١٤/٢٠:الطَّبرِِي،تفسري ٥/٧٢:الدر املنثور:انظر .٥

 .٢/٢٦٧:،أضواء البيان٣/٤٧:تفسري البغوي
 .٦/١٢٦:تهذيب اللُّغة،]مهد:[،العني،اللسان،القاموس احمليط،التاج١٠٧٥:اللُّغةمقاييس :انظر .٦
 ].مهد:[،اللسان،التاج٤/٢٧٢:احملكم واحمليط األعظم .٧
، اللسـان،  ١٢/١٣:،تفسري القرطيب٥/٢٧٢:النهاية يف غريب احلديث واألثر،٢/٥٠٠:غريب احلديث البن اجلوزي .٨

 .امل أجد له خترجي].مهد:[التاج
 .٣/٤٢١:تفسري السمعاين .٩



 ٥٢٣

  ]الكامل: [ومنه في الشعرِِ قَولُ األعشى
  

 كمسلَةُ  ما جليقُت مهَّدا              شاحباًقالَت باليات ١(وأرى ثيابك(  
  

  )٢.(يابسة قاحلة ال نبات فيها مود يف اآلية على حنو ما قاله أهل اللُّغة،أيواملُفَسرونَ في املُراد باهل     
               

   :في قَوله تعالَى"خاشعة"هنا،وبـ"هامدة"وعرب بـ                         

                ]ألن اجلو يف سياق آية احلج جو بعـث وإحيـاء   ؛]٣٩/فصلت
مث تز وتربو وتنبت من كل زوج يج،بينما اجلـو يف  "هامدة"وإخراج،مما يتسق معه تصوير األرض بأا

سياق آية فصلت جو عبادة وخشوع يتسق معه تصوير األرض بأا خاشعة فإذا أنزل عليها املاء اهتزت 
يزيد على االهتزاز واإلرباء هنا اإلنبات واإلخراج كما زاد هناك؛ألنه ال حمل هلما يف جـو   وربت،مث ال

  )٣.(العبادة والسجود
  

  هـ م ر  

  منهمرالَىعت هلقَو يف:                   ١١/القمر                                

   
 ،"اهلاء وامليم والراء أصل يدل علـى صـب وانصـباب   :")٤(الصب،قال ابن فارس:أصل اهلَمر        

  )٥.(واملاء واملطرأصب الدمع :عند أهل اللُّغةهو و،بص:همر املاء والدمع يهمر همراً:يقال
__________________  

،تفسـري  ١٧/١١٩:،روح املعـاين ٦/٣٢٢:،تفسري البحر احمليط١/٣٩:،األمايل يف لغة العرب١/٥٣:البيت يف ديوانه .١
) قالـت أمامـة  :(،وبلفظ٤/٢٧٨:،أضواء البيان٤/١٠٩:،احملرر الوجيز١٧/١١٩:الطَّبرِِي،تفسري ١٢/١٣:القرطيب

مجهـرة أشـعار   :يف)قالت أميمة( :،وبلفظ٢/١٦٣:، معاهدة التنصيص٤/١٦٥١:، االستيعاب٦/٢٨٦:األغاين:يف
 .١٦/٧٠:، األغاين٣/٣٠٨:،معجم األدباء١/٤٢١:،املفضليات١/٢٠٥:العرب

،تفسـري ابـن   ٤/٢٧٨:،أضـواء البيـان  ٧/٨:،تفسري الثعليب١٢/١٣:،تفسري القرطيب١/٤٣٣:تفسري اجلاللني:انظر .٢
 .٣/٥٤٩:كثري

 .٣٨، ٣٧:غ املشتقة من أصل لغوي واحد يف القرآن الكرمي،سر اإلعجاز يف تنوع الصي١٨١:التعبري القرآين:انظر .٣
 .١٠٧٥:اللُّغةمقاييس  .٤
،احملكـم واحملـيط   ]مهـر :[،اللسان،الصـحاح،خمتار الصـحاح،التاج  ٨٤٥:املُفْردات،٦/١٥٨:تهذيب اللُّغة:انظر .٥

 ،فـتح ١٧/١٣٢:،تفسـري القـرطيب  ٢٥٩، ٤/٢٥٨:،عمـدة احلفـاظ  ١/٨٧٨:،كتاب الكليات٤/٣١٥:األعظم
  .٣/٣٥١:،تفسري السمرقندي٥/١٢٢:القدير



 ٥٢٤

  ]الرمل:[مهر الدمع وامر فهو هامر ومنهمر،ومنه قول امرئ القيس يصف غيثا:يقال
  

احر ا به متربى مث الصحتب فيه                      انبوؤوبٍ بشنمرِ جهن١(م(  
  

  ]الطَّوِِيل:[جؤيةل ساعدةُ  بن وقو
  

  )٢(يفيض دموعاً ال يريثُ همورها                  ياله إليها كالمهَا وجاَء خل
  ]الطَّوِِيل:[قَول الشاعرِِو

  

ينيا أَعودوعِ جمرِ بالداملَى                 اهلَورِ عيخ ادب نم درِ معاضح٣(و(  
  

  ]الطَّوِِيل:[قال الشاعر)٥.(اليار السحاب الساهلَمو)٤(الدفعة من املطر،:ومنه اهلَمرةُ
  

  )٦(يجود مبطْلوقٍ من املاِء أصحما                 أناخت مارِ الغمامِ مصرحٍ 
  

مهر الرجل يف كالمه أي أكثر منه،ورجل مهمار كثري الكالم :واالمار يدل مع الصب على الكثرة،ومنه قوهلم
انصـبابا   ب منصب متدفق يأ ،اللُّغةامر انفعل من مهر،قال فيه أهل التفسري حنو ما قاله أهل و.حنو مضراب

،وقـال ابـن   "يوماً أربعني ينقطع مل وتتابع كثرة يف منصب):"٨(قال الزخمشري)٧(.عن البغوي وغريه شديدا
 :قال ابن جريج عن ابن عبـاس ،وهو الكثري  السديقال ):"٩(كثري                  

فتحت أبواب السماء باملاء من غري سـحاب  وكثري مل متطر السماء قبل ذلك اليوم وال بعده إال من السحاب 
هي شرج :الكواء سأل عليا عن ارة فقال روى ابن أيب حامت أن ابن،ذلك اليوم فالتقى املاءان على أمر قد قدر

  "..ا فتحت السماء مباء منهمر السماء ومنه
_________________  

،تفسـري  ١٧/١٣٢:،تفسـري القـرطيب  ٥/٢١٤:احملـرر الـوجيز  :يف)منـهمر (،و)منفجر(،١/٥٦:البيت يف ديوانه .١
 .٨/١٧٠:،تفسري البحر احمليط٤/٢٨٨:،إعراب القرآن٥/١٢٢:،فتح القدير٢٧/٩٢:الطَّبرِِي

 ].مهر:[ان،التاج،اللس٤/٣١٥:احملكم واحمليط األعظم:يف :البيت .٢
،تفسـري البحـر   ٥/١٢٢:،فـتح القـدير  ١٧/١٣١:،تفسري القـرطيب ٥/٣١١:تفسري السمعاين:البيت بال عزو يف .٣

 .٨/١٧٥:احمليط
 ].مهر:[،اللسان،التاج٢/٧٤٠:إكمال اإلعالم بتثليث الكالم :انظر .٤
 .٤/٣١٥:احملكم واحمليط األعظم:انظر .٥
 ].مهر:[،اللسان،التاج٤/٣١٥:احملكم واحمليط األعظم: البيت بال عزو يف .٦
أَبِـي  ،تفسـري  ١/٤٥٠:،غريب القرآن٥/١٢٢:،فتح القدير١/٧٠٥:تفسري اجلاللني:،وانظر٤/٢٦٠:تفسري البغوي .٧

 .٧/٤٧٧:أضواء البيان ،٤/١٩٥:،تفسري النسفي٩/١٦٤:لثعليب،تفسري ا٥/٢٦٥:،تفسري البيضاوي٨/١٦٩:السعود
 .٤/٤٣٤:الكشاف .٨
  .٤/٢٦٤:تفسري ابن كثري .٩

  



 ٥٢٥

 ـ ي و ه  
  واهيةالَىعت هلقَو يف:                 ١٦/احلاقة                                                                                         

   
عتل يـدل  الواو واهلاء واحلرف امل):"١(سعلى االسترخاء يف الشيء،قال ابن فار"وهي"تدل مادة       

يف منـه  ومسي بذلك ألن فيه استرخاء، )٢(الشق يف الشيء،:اللُّغةيف  ،والوهي"على استرخاء يف الشيء
مبن يهي ثوبه فريقعه،كأنه يوهي دينـه مبعصـية    همذنب تائب،شبه:أي) ٣(،"املؤمن واه راقع":احلديث
  ]الطَّوِِيل:[ول الشاعرِِفي الشعرِِ قَ ومنهبتوبته،ويرقعه 

  

واالُقَو:تزحزح بِ امفَ انلض حاجلَإِ         ةك،ي وام ميِك انهلو ر٤(عاق(  
  

  ]البسيط:[قالت الفارعة بنت شداد املرية يف أخيهاواجلمع أوهية،
  

  )٥(أسداد فَتاح هيةأو سداد                    أنجِية شهاد ألْوِية حمالُ
  

 ،توهني احلديث،وضعيف:ومنه كالم واه،أيالشق واالسترخاء ضعف، أن الضعف،باعتبار :والوهي أيضا
من كان ضـعيف  :أي)٦(،"خل سبيل من وهى سقاؤه ومن أهريق بالفالة ماؤه :"ويف املثلتضعيفه،:أي

  .ال يستقيم ملن يضربالعقل ال حيفظ نفسه،
  
  

_______________  
 .١١٠٦:اللُّغةمقاييس  .١
،حتفـة  ٤/٤٥٣:،احملكم واحملـيط األعظـم  ]وهي::[،اللسان،خمتار الصحاح،املعجم الوسيط،التاج٨٨٧:املُفْردات:انظر .٢

 .٤/٣٤٦:،عمدة احلفاظ٦/٥١٨:األحوذي
،غريـب احلـديث   ١/٤٠٩:،غريب احلديث البن اجلـوزي ٥/٢٣٣:النهاية يف غريب احلديث واألثر،٤/٨٥:الفائق .٣

،شـعب  ٢/٢٨٥:،توضـيح األفكـار  ٤/٤٦،الترغيب والترهيـب، ١/١٦٥:،جامع العلوم واحلكم٣/١٠٣٠:للحريب
 . اجلامع ضعيف يف ٥٩٠٦:  رقم حديث انظر)  ضعيف(  :،قال عنه األلباين٥/٤١٩:اإلميان

 طويلة فيسةن له قصيدة ،من احلدادية بن لقيس ،وإمناله ليس لبيتوا،١/٤٣٠:الطَّبرِِيالبيت منسوب للحطيئة يف تفسري  .٤
 .١٤/١٤١:أغانيه يف الفرج أبو رواها

 ].وهي:[التاج ، اللسان،٤/٤٥٣:،احملكم واحمليط األعظم٢/٣٢٨:األمايل يف لغة العرب:البيت يف .٥
،حماضـرات  ١/١٦٢:،فصل املقال شـرح كتـاب األمثـال   ١/٢٤٠:، جممع األمثال٤١٤، ١/٤١١:مجهرة األمثال .٦

  .٦/٣٧:،تفسري السمعاين١٨/٢٦٥:القرطيب ،تفسري]وهي:[، اللسان،التاج٢/٢٨:األدباء



 ٥٢٦

عـدما  ل اللُّغة ،أي مسترخية منشقة ضـعيفة ب بالوهي يف اآلية على حنو ما قاله أه في املُراد املُفَسرونَو
أا تصري بعـد  :واملعىن".اخلوف ضعيفة منشقة متمزقة من):"١(كانت حمكمة شديدة،قال السمرقندي 

  ..لوهي؛ لقيام القيامة ونزول املالئكةصالبتها مبنزلة الصوف يف ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________________  
  

  

،تفسـري  ٩/٢٤:أَبِي السعود،تفسري ٤/٣٨٧:،تفسري البغوي١/٤٨٣:تنوير املقباس:،وانظر٣/٤٦٧: تفسري السمرقندي .١
 ،٢/٢٩٧:،مشارق األنـوار ٢٩/٤٤:،روح املعاين٥/٣٨٠:،تفسري البيضاوي١/٧٦٢:،تفسري اجلاللني٦/٣٧:السمعاين
وهو أبو حممد السمرقندي القامسي ،احلسن بن أمحد بن حممد بن القاسم .  ١٥/١١٧:،عمدة القاري٨/٣٤٩:زاد املسري
موسوعة [هـ٤٩١تويف سنة .مل يقع يف اإلسالم مثله:قال عنه الذهيب.إمام زمانه يف احلديث،استوطن نيسابور:بن جعفر

  .]٢/١٨٩:األمساء واألعالم
 
  



 ٥٢٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اسم المفعول -ب



 ٥٢٨

 خ ض د    

  خمضود الَىعت هلقَو يف:                           ٢٨/الواقعة                                                                                                                 
    

يقال للعود إذا تثىن وهو رطب مـن غـري أن   )١(،التثين يف الشيء اللني:يف اللُّغةأصل اخلضد           
الريان الناعم ألنه  الغصن قد اخنضد،وخضدت العود إذا ثنيته فهو خضد وخمضود،و اخلضيد وهو:ينكسر

  .يتثىن للينه
  

لشجرة،إذا كسـرت شـوكها،ومنه   خضدت ا:يقال)٢(الكسر،:ند بعض أهل اللُّغة اخلضدوع         
ال ":مكـة يف صـفة   يف حديث النيب كما )٤(القطع،:وعند آخرين اخلضد)٣(كسر،اخلضد وهو الت
  .ال يقطع :أي)٥(،"خيضد شجرها

  

اللني،يـدل   إال أن الثين يكون يف الشيء)٦(والقطع والكسر معان متقاربة، يظهر أن الثين الَّذيو       
أن اخلضد كسر الشيء اللني من غري إبانة له ،وال يكون كذلك إال إذا كان رطبا،:ةعليه اتفاق أهل اللُّغ 

منـه قـول   و)٧(دان الرطبة،القاسي،فيختص اخلضد بقطع العيالشيء  بينما القطع والكسر يكونان يف 
  ]البسيط[:الذبياين النابغة

هكلُ ميد فيه      لَجبٍ مترعٍ واد من ركام بناليوت واخلَض٨( د(  
_____________  

 
 .٦/٣٢٢:،فتح الباري]خضد:[اح،اللسان،التاجالصح،٣٢١:اللُّغةمقاييس   ،٧/٤٧:تهذيب اللُّغة:انظر .١
 ،١/٥٠٨:،عمدة احلفاظ٢/٣٩:النهاية يف غريب احلديث واألثر،٥/٣٧:،احملكم واحمليط األعظم٢٨٥:املُفْردات:انظر .٢

 .٥/٢٠٥:،شرح السيوطي لسنن النسائي١٠/١٨٧:،عمدة القاري٤/٤٤:فتح الباري
 ].خضد:[التاج :انظر .٣
، شرح السـيوطي لسـنن   ٤/٤٤:،فتح الباري٢/٣٩:النهاية يف غريب احلديث واألثر، ]خضد:[اللسان،التاج:انظر .٤

 .٢/٥١١:،شرح قصيدة ابن القيم٥/٢٤٨:،تفسري السمعاين٥/٢٠٥:النسائي
مل أجد له .٩/٢٠٦:،تفسري الثعليب٨/١٣٩:،زاد املسري٥/٢٤٨:، تفسري السمعاين١/٣٩٣:غريب احلديث البن قتيبة .٥

 .خترجيا
 ].خضد:[مجع بني هذه املعاين يف املعجم الوسيط .٦
 ].خضد:[،التاج٢/٥٥٦:،غريب احلديث للخطايب١/٥٧٨:اللُّغةمجهرة :انظر .٧
  .١/١٢٣:،احلماسة املغربية١/٥٧٨:اللُّغة،مجهرة ١/٢٢:ديوانه:البيت يف  .٨

  



 ٥٢٩

) ١(با كان أو يابسا،فال شوك فيـه، أي نزع وقطع وكسر رطذي خضد شوكه،واملخضود هو الَّ      
ألنه األقرب إىل األصـل   أنه من كثرة محله انثىن:املعىن ورمبا يكون)٢.(الَّذي عليه أكثر املفسرين وهذا

  ]الكامل:[يصف اجلنة الصلْتقال أمية ابن أيب .اللغوي
  

  )٣(ودضخم اهردس بِاعوالكَ اهيف             ةٌلَيلَظَ انناجل يف قائداحلَ نَّإَ
  

 رسول أصحاب كان":)٤(هلوق عامر، بن سليمعن يف سياق تفسري هذه اآلية ذكر احلافظ ابن كثري وقد 
 اهللا ذكر اهللا، رسول يا:فقال يوما أعرايب أقبل:قال ومسائلهم؛ باألعراب لينفعنا اهللا إن: يقولون  اهللا
 فقال موذيا، شوكًا له السدر،فإن:قال".هي؟ وما:"  اهللا رسول فقال،صاحبها تؤذي شجرة اجلنة يف

    :يقول اهللا أليس :" اهللا رسول       دضشوكة كل مكان شوكه،فجعل اهللا ،خ 
  )٥(."اآلخر يشبه لون يهاف طعام،ما من لونا وسبعني  اثنني عن منها الثمرةُ تفَتق مثرا لتنبت مثرة،فإا

  
  
  
  
  

__________________  
  

 
 .١/٥٧٨ٍ:اللُّغة،مجهرة ٢/٥٥٦:غريب احلديث للخطايب:انظر .١
،تـذكرة األريـب يف تفسـري    ٣/٣٧١:ي،تفسـري السـمرقند  ٤/٢٨٩:،تفسري ابن كثري٨/١٢:الدر املنثور:انظر .٢

،تفسـري  ١/٧١٤:اجلاللـني ،تفسـري  ٥/٢٨٦:،تفسـري البيضـاوي  ٤/٢٨٢:تفسـري البغـوي   ،٢/٢٠١:الغريب
 .٩/٢٠٦:الثعليب

،اإلتقـان يف  ٨/٢٠٢:،تفسري البحر احملـيط ٥/١٥٢:،فتح القدير٥/٢٤٣:،احملرر الوجيز٨/١٣:الدر املنثور:البيت يف .٣
 .١/٣٦٣:علوم القرآن

 .٤٥، ٤٤:صور من اإلعجاز البياين وإحكام املعاين،تفسري سورة الواقعة :وانظر،٤/٢٨٩:تفسري ابن كثري .٤
 الصـفحة أو  - الترغيـب والترهيـب   :املصـدر  - املنـذري  :احملـدث  سليم بن عامر :الراوي :ر السنيةالدر .٥

 .إسناده حسن :خالصة حكم احملدث4/383 الرقم

  
  



 ٥٣٠

 ذ أ م    

  مذؤومايالَى فعت هلقَو:                  
                                                                  ١٨/األعراف                                                                                                             

    
ذأم الرجل يذأمه ذأما أي حقره وعابه،فهو مذؤوم،والذأم :يقال)١(العيب،: أصل الذأم يف اللُّغة         

: كذلك عنـد أهـل اللُّغـة    وحقرته،والذأم وذمته أي عبتهذأمته :يقال)٢(والذام والذم واحد،العيب،
) ٤(،" تعدم احلسناء ذاماال:"ويف املثل،ه وحقَّرهذَأَمه يذْأَمه ذَأْما أي عاب:يهمز وال يهمز،يقال )٣(العيب،

  ]الطَّوِِيل[ :ل أوس بن حجروقعيبا،ومنه في الشعرِ بِهذَا املَعنى : أي
  

  )٥(م من بدا لك واذْأَمِفذَرنِي وأَكْرِ         فإن كُنت ال تدعو إىل غري نافعٍ  
  

  ]الطَّوِِيل:[ل الشنفرىوقو
  

  )٦( اجتناب الذَّأْم مل يلْف مشرب             يعاش بِه إلَّا لَدي ومأْكَلُولوال
  

  .شرعيةلوال جتنيب ما أعاب به،حلصلت على كل ما أريده من مأكل ومشرب بطرق غري :يقول
  

_______________  
  

 .٣٩٢:اللُّغةمقاييس :انظر .١
شرح النـووي علـى   ،٨/١٠٤:تقريب األسانيد وترتيب املسانيد،٢/٦:النسفيتفسري ،١٤/٢٩٩:تهذيب اللُّغة:انظر .٢

 ].ذمم:[،القاموس احمليط١٤/١٤٥:صحيح مسلم
 .٢/٣١٨:،احملرر الوجيز٢/١٧٠:،تفسري السمعاين]ذأم:[اللسان،الصحاح،املعجم الوسيط،خمتار الصحاح:انظر .٣
،األمايل يف ٢/٢١٣:،جممع األمثال٤٤، ١٠/٤٣:،فصل املقال يف شرح كتاب األمثال٣٩٨، ٢/٢٥٦:مجهرة األمثال .٤

،غريب احلـديث  ٣٨٧، ١/٣٨٦:واألدب اللُّغة،املزهر يف علوم ٤، ٣/ ٢:الزاهر البن األنباري،١/٢١٣:لغة العرب
 .١٤/٣٧:،التفسري الكبري٢/٧٠٣:اللُّغة،مجهرة ١/٣٢١:للخطايب

 ].ذأم:[،اللسان،التاج)فدعين(١/٧٠:البيت يف ديوانه .٥
 العـرب  فتـاك  مـن  كان،الثانية الطبقة فحول من مياين، جاهلي، شاعر قحطان، من ،األزدي مالك بن مروهو ع .٦

 وهو"  الشنفرى من أعدى: " األمثال ويف،سالمان بنو قتله،عشائرهم منهم تربأت نالَّذي اخللعاء أحد وهو،وعدائيهم
 ألميـل  سـواكم  قـوم  ىلإ فـإين *مطـيكم  صـدور  أمـي  بين أقيموا: " مطلعها الَّتي"  العرب المية"  صاحب

 .١/٣:يف ديوانه والبيت )٥/٨٥:األعالم.("



 ٥٣١

وأما ابن قتيبة فقد جعله أبلغ وأشد مـن  )١(،معىن املذؤوم كمعىن املذموممن جعل  اللُّغةومن أهل      
  ]املُتقَارِب:[الصلْتأمية بن أيب ومنه قول )٢(الذم،

  
الَقَو إِلبليس رب العبأَ                     ادن اخرج دحراً لَيعناً ذَي٣(ماوؤ(  

  
  ]اخلفيف:[وحلسان بن ثابت 

  
  )٤( يف مقامٍ وكلُّهم مذْموم                      ملْ يولوا حىت أبيدوا مجيعاً  

   
حمتقرا :أكثر املفسريني معيبا،و،أاللُّغةبالذأم يف اآلية على حنو ما قاله أهل  في املُراد املُفَسرونَو           
اخرج منها معيبا مطرودا،مبعدا من رمحة :واخلطاب من اهللا سبحانه وتعاىل إلبليس،يقول له)٥(ومذموما،

  .اهللا ومن كل خري
  
  
  
  
  

________________  
  

 .١٤/٣٧:التفسري الكبري:،وابن األنباري يف٣/١٧٨:زاد املسري:يف الزجاجنقل عن  .١
 ].ذأم[اللسان:،وابن منظور١٥/٢١:تهذيب اللُّغة،وقال به ثعلب كما يف ١٤/٣٧:التفسري الكبري .٢
 .٤/٢٢٣:سري الثعليب،تف١٤/٣٧:التفسري الكبري:البيت يف  .٣
 .٣/١٧٨:،واد املسري١/٤٥:،فصل املقال شرح كتاب األمثال٢/٣:الزاهر البن األنباري،١/٢٧١:البيت يف ديوانه .٤
، ٣/١١:،تفسري البيضاوي١/٢٠١:،التبيان يف تفسري غريب القرآن١/٤١٦:يب القرآن،غر٣/٤٢٨:الدر املنثور:انظر .٥

،تفسري البحـر  ١/٥٢٣:،تفسري السمرقندي٢/١٩٢:،فتح القدير١/٢٨٥:تفِْسير السعدي،١/٣٨٨:تفسري الواحدي
 .٤/٢٧٨:احمليط

 
  
  



 ٥٣٢

  ر ص ص    

  مرصوص  ـالَىعت هلقَو يف:                   

                                                         ٤/الصف                                                                                                                            
  

 أي أحكمـه وضـم بعضـه إىل بعـض،    :رصصه:يقال)١(الضم واإلحكام،:األصل يف الرص         
ويف )٢(تضاموا وتالصـقوا، :ألصقت بعضه فوق بعض،وتراص القوم :أيورصصت الشيء أرصه رصا،

 و صفوفكم قيمواأ:"بوجهه فقال أقيمت الصالة فأقبل رسول اهللا:قال احلديث عن أنس بن مالك 
  )٤(."بينها وقاربوا صفوفكم رصوا:"ويف احلديث اآلخر عنه)٣(،"ظهري خلف من أراكم فإين تراصوا

  

أنه املتالحم بالرصاص لشدة :فنقل عن الفَراء،بالبنيان املرصوص في املُرادالتفسري  أهلاختلف وقد        
  )٦(.أنه املتالصق املتراص املتساوي :واجلمهور)٥(،قوته

هـو   املراد هناال يصح أن يكون إذ  وهو عموم القوة والوحدة؛،املراد بالتشبيه هنا هو وجه الشبهو      
بيعة الكـر  ألن ذلك يتناىف وط؛وال تساويه وتراصه ،شكل البناء ال يف تالمحه بالرصاص وعدم انفكاكه

  )٧.(والفر يف أرض املعركة
_____________________  

 .٣٩٥:اللُّغةمقاييس ،٣٥٥:املُفْردات:انظر .١
 .١/٨٦تفسري غريب ما يف الصحيحني البخاري ومسلم  ،٨/٢٦٦:احملكم واحمليط األعظم :انظر .٢
،سـنن البيهقـي   ٥/٥٤٧:،صـحيح ابـن حبـان   )باب تسوية الصفوف عند اإلقامـة (١/٢٥٣:صحيح البخاري .٣

،خمتصر اختالف ١/١٣٠:ريف،البيان والتع٣/١٠٣:،مسند أمحد بن حنبل٦/٤٦٠:،مسند أيب يعلى١/٢٨٨:الكربى
 .١/١٨٩:،الترغيب والترهيب١/١٩٧:العلماء

، ٧/٤١:،األحاديـث املختـارة  ٥/٥٣٩:،صحيح ابن حبان١/١٧٩:،سنن أيب داؤود٣/١٠٠:سنن  البيهقي الكربى .٤
،مشكاة ١/٢٤٩:،احملرر يف احلديث١/٩٣:يف باب االصطالح ح،االقترا١/٢١٥:،اإلملام١/١١٣:،موارد الضمآن٤٢

 حديث انظر)  صحيح(  :،قال عنه األلباين٢/٢٩:،سبل السالم١/١١٥:،النكت يف الفوائد السنية١/٣٤١:املصابيح
 . اجلامع صحيح يف ٣٥٠٥:  رقم

  .٨/١٠٦:،أضواء البيان٢٨،٨٤:،روح املعاين٨/٢٥٧:،تفسري البحر احمليط٨/٢٥١:زاد املسري: انظر .٥
ـ ٤/١١٧:،التسهيل لعلوم التنزيل٨/٢٥١:زاد املسري .٦ ،عمـدة  ٥/٤٢٥:،تفسـري السـمعاين  ٥/٣٠٢:وجيز،احملرر ال

 .٢/٩٤:احلفاظ
 .٨/١٠٦:أضواء البيان:انظر .٧



 ٥٣٣

وقد عاب تعاىل على اليهود تشتت قلوم عنـد  )١(،هو عموم القوة والوحدةووجه الشبه  فاملراد     

  :في قَوله تعالَىالقتال                ]متدح املؤمنني يف قتاهلم وا] ١٤/احلشر
  .بوحدم كأم بنيان مرصوص

  
ويف هذه اآلية مثل ملا ينبغي أن يكون عليه املقاتلون يف سبيل اهللا،من التماسك واملساندة لبعضـهم        

  )٢.(قبيل متثيل أمر معنوي وحسي بشيء حسي ماجيعله مندقة التصوير،وصدق املماثلة، وفيه منالبعض،
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________  
 .٢٨/٨٤:روح املعاين ،.٢٩/٢٧١:التفسري الكبري .٨/١٠٦:أضواء البيان:انظر .١
  .١٥٣:،األمثال القرآنية١٩٨،١٩٩:أمثال القرآن:انظر .٢

  



 ٥٣٤

  س ك ب    

  مسكوب الَىعت هلقَو يف:                           ٣١/الواقعة                                                                                                                  
  

مع يسكبه سكبا صبه،وكذلك قال أهل اللُّغة سكب املاء والد:يقال)١(الصب،:أصل السكب يف اللُّغة    
كماء صب باملصدر مسكوب،وصف :وأُسكوب مبعىن واحد،أيومنسكب )٢(،الصب والدفق:السكب

  ]البسيط:[ريطة أخت عمرو ذي الكلب ترثيه ونظريه في الشعرِِ قَولُ)٣(وماء غور،
  

نةَ والطَّاعنالََء الطَّعجها النعبتي          جِرنثْعمِ من مد افوكُوب اَألج٤( أُس(  
  

ر علـى األرض ال  جـا :،أيمسكوب،وشبهت الفرس باملاء املسكوب لشدة جريها،وماء مسكوب:أي
  )٥.(ينقطع من غري حفر

  
جيري " )٦(،مصبوبماء  :،أياللُّغةبالسكب يف اآلية على حنو ما قاله أهل  في املُراد املُفَسرونَو        

وكانت العرب أصحاب بادية وبالد حارة وكانت األـار  ،الليل والنهار يف غري أخدود ال ينقطع عنهم
  )٧".(صلون إىل املاء إال بالدلو والرشاء فوعدوا يف اجلنة خالف ذلكيف بالدهم عزيزة ال ي

__________________  
 .٩٣:من اإلعجاز اللغوي للقرآن الكرمي،دراسة يف ظاهرة الترادف اللفظي:انظر ،٤٨٦:مقاييس اللُّغة:انظر .١
، ٢/٤١٦:،عمـدة احلفـاظ  ]بسك:[،التاجيط،القاموس احمل،اللسانخمتار الصحاح  ،الصحاح ،٤١٦:املُفْردات:انظر .٢

، ١/١٦٧:،غريـب احلـديث للخطـايب   ١/٢٢٩:،الشـمائل الشـريفة  ٥/١٥٣:،فتح القدير٥/١٧٦:فيض القدير
 .١/٤٥٨:،سنن البيهقي الصغرى١٧/٢٠٩:تفسري القرطيب ،٢/١٩٠:الفائق

 ].سكب:[خمتار الصحاح:انظر .٣
،أسـاس  ١١/٢٧٧، ١٠/٤١٦:،خزانـة األدب  ٢٢/٣٥٦:األغـاين :،والبيت يف مل أقف على ترمجـة للشـاعرة   .٤

 ].سكب:[،اللسان،التاج١/٣٠٢:البالغة
 :من اإلعجاز اللغوي للقرآن الكرمي،دراسة يف ظاهرة الترادف اللفظي:انظر .٥
 ،٤/٢٨٢:،تفسري البغوي١/٤٠٦:،البيان يف تفسري غريب القرآن١/٤٢٧:،غريب القرآن١/٤٥٤:تنوير املقباس:انظر .٦

،تفسـري  ٢٧/١٨٤:الطَّبـرِِي ،تفسري ٨/١٩٣:أَبِي السعود،تفسري ٥/٢٨٦:،تفسري البيضاوي٩/٢٠٨:تفسري الثعليب
 .٤/٤٦٠:، الكشاف٤/٤٩:، التسهيل لعلوم التنزيل١٧/٢٠٩:القرطيب

 .١٧/٢٠٩:تفسري القرطيب .٧

  



 ٥٣٥

السـكب دون  بوقد عرب ...وفيه سرعة وكثرة....إنه ال يكون إال من علو وارتفاع يظهر الَّذيو        
  )١.(يكون دفعة واحدةقد هو الصب املتتابع،بينما الصب  ألن السكب ؛الصب هنا

  
ألن مع األول السالمة واهلدوء،وألنه يدل على غزارة املاء واستخدم القرآن مفردة السكب دون الصب؛

اف وااعـة،فهو  تؤدي إىل اجلف الَّتيوتتابعه على غري ما يكون يف ماء الدنيا من الزيادة املؤذية،أو القلة 
القوة والعنف،لذلك جاء الصب يف سياق العـذاب يف أكثـر    -الصب–ومع الثاين )٢(ال ينفد ماء دائم

  :اآليات،ومنها
  

    :قوله تعاىل  )١                ]١٣/الفجر[ 

   :قوله تعاىل  )٢                  ]٤٨/الدخان[ 

  
ألا دون غريها تبني أن املـاء هنـا ال يقتصـد يف    ؛دقيقة يف بيان الغزارةكلمة "مسكوب"فكلمة

استعماله،كما يقتصد أهل الصحراء،فهو ماء يستخدم استخدام من ال خيشى نفاده،بل وأكثر مـن  
  )٣.(هذا االستخدام أا توحي مبعىن اإلسراف يفذلك 

  
  
  
  
  

_______________  
  

السكب الصـب املتتابع،والصـب يكـون دفعـة     :لتفرقة بني السكب والصب،فقال حاول أبو هالل العسكري ا .١
،إال أن االستعمال القرآين يتناىف مع هذه احملاولة،فماء املطر يف آية عبس ال يأيت )٣٥٠، ٣٤٩:الفروق اللغوية(واحدة

لفجر من األنسـب أن  دفعة واحدة،إمنا على دفعات متتالية أو متفرقة،كذلك سوط العذاب املصبوب عليهم يف آية ا
 .)١٠٨:دراسات لغوية يف القرآن الكرمي وقراءاته.(يكون متكررا ال مرة واحدة

 .٩٤:من اإلعجاز اللغوي للقرآن الكرمي،دراسة يف ظاهرة الترادف اللفظي:انظر .٢
 .٩٤:من اإلعجاز اللغوي للقرآن الكرمي،دراسة يف ظاهرة الترادف اللفظي:انظر ،٦٣:من بالغة القرآن:انظر .٣

  
  



 ٥٣٦

 س ن د    

 مسندة   الَىعت هلقَو يف     :                ٤/نافقونامل                                                                                                                              

   
السني والنون والدال أصـل  ):"١(انضمام الشيء إىل الشيء،قال ابن فارس اللُّغةأصل السند يف          

ضممته إليه،فهو مسند،وفالن :أيأسندت إليه الشيء،:ال،يق"واحد يدل على انضمام الشيء إىل الشيء
أسندت إليه املهمـة،  :منه أيضاكل واحد منهما انضم إىل صاحبه،ومتعاونان،كأن :وفالن متساندان،أي

  . ضممتها إليه :أي
  

ألن اإلنسان يعتمد عليه يف  مسي بذلك)٢(األرض يف قُبل اجلبل أو الوادي؛ما ارتفع من :اللُّغةوالسند يف 
فالن :يقالعتمد، امل:مع أسناد وال جيمع على غري ذلك،واملسنداجل،وأكثر األحيان،كما يستند إىل احلائط

  .املساند:مد عليه اإلنسان يف جلوسه،واجلمعسند أي معتمد،واملسند ما يعت
  
) ٣(،احلائط ال تقوم بنفسها وال هي ثابتةممالة إىل  :بقوله تعاىل مسندة يف اآلية،أي في املُراد املُفَسرونَو

مناظر بال خمابر وصور بـال  فهم .هي ميتة،وإمنا واملراد أا ليست بأشجار تثمر وتنمي والتشديد للكثرة،
قـال ابـن   ) ٤.(، وال يعي خربا وال يفهمـه باخلشب ألن اخلشب ال قلب له وال عقل ،ووصفهممعان
 بال صور هم وإمنا علم، وال هلم فقه وال عندهم خري ال مسندة خشب املنافقني هؤالء كأن ):"٥(جرير

  ".لعقو بال وأشباح أحالم،
  

______________  
  

 .٤٩٣:اللُّغةمقاييس  .١
 . ١/٤٦:،إمتام الدراية لقراء النقاية١/٣١٠:،أساس البالغة]سند:[،اللسان،التاج٨/٤٥٣:احملكم واحمليط األعظم:انظر .٢
 .١/٣٢:اآلداب الشرعية ،  ٢/١٠٩٩:تفسري الواحدي ،٥/٤٤٢:تفسري السمعاين:انظر .٣
 .٥/٤٤١:تفسري السمعاين :انظر .٤
 .٢٨/١٠٧:الطَّبرِِيتفسري  .٥

  
  



 ٥٣٧

 ق ب ح    

 ملقبوحني ا الَىعت هلقَو يف:                         

                                                            ٤٢/القصص                                     
    

 قبح يقبح فهو مقبوح وقبيح،:يكون يف الصورة والفعل،يقال)١(،ضد احلسن،-بضم القاف-القبح       
ـ :ومجع  تكسري املذكر ـ ":ائح،ويف احلـديث قباح وقَباحى،واألنثى قبيحة،واجلمع قباح وقب وا ال تقبح

في الشـعرِِ  ال تقولوا قبح اهللا وجه فالن،ومنه :إنه قبيح،وجيوز أن يكون املعىن:ال تقولوا:أي)٢(،"الوجه
  ]املُتقَارِب[:اجلعديالنابغة  قَولُ

  
  
  

لَويسبِ تشاَءوه قْمبوحة                توياف الديبِ اروجغَ ه٣(رب(  
  
  

 قـبح اهللا  :يقالبعدا،:،أي  وفتحها القاف ضم،بله  وقَبحاً قُبحاً:،يقال)٤(إلبعادهو ا -بالفتح–بح والقَ
 لرجل نـال مـن  بن ياسر  عمار  قولومنه ،املقبوحني من فهووأبعده  أي حناه عن كل خري وجه فالن

  .مبعدا :أي)٥(،"اسكت مقبوحا منبوحا":عائشة رضي اهللا عنهاالصديقة  عرض
  

_________________  
  

مقـاييس   ،]قـبح :[اللسان،احملكم واحمليط األعظم،الصحاح،القاموس احمليط،خمتار الصحاح، املعجم الوسـيط :انظر .١
 .٤/٣:،النهاية يف غريب احلديث واألثر٨٧٠:اللُّغة

،املعجـم  ٤/٣:النهايـة يف غريـب احلـديث واألثـر    ،٢/٢١٥:،غريب احلديث البـن اجلـوزي  ٣/١٥٥:الفائق .٢
 الضـعيفة  السلسـلة ضعيف،:،قال عنه األلبـاين ٨/١٠٦:جممع الزوائد،٥/٢٦٢٧:ذخرية احلفاظ،١٢/٤٣٠:الكبري

 ) ٣/٣١٦(  واملوضوعة
 ].قبح:[،اللسان٤/٤٨:تهذيب اللُّغة:البيت منسوب للجعدي يف .٣
،عمـدة  ٢٤/٢١٨:،التفسري الكـبري ]قبح:[القاموس احمليطاللسان، الصحاح،خمتار الصحاح، ،٦٥١:املُفْردات:انظر .٤

 .٣/٢٦٣:،عمدة احلفاظ٤/٣:النهاية يف غريب احلديث واألثر، ١٩/١٠٧:القاري
،فضـائل  ١/٩٣:،نزهة احلفاظ١٦/٥٦٣:،املطالب العالية٢٣/٤٠:،املعجم الكبري٣/٤٤٤:املستدرك علي الصحيحني .٥

 .٧/٢٣٧:،البداية والنهاية٢/٨٧٦:الصحابة البن حنبل
 

  



 ٥٣٨

  
 يف ويسـتعمل ،القبح الشـديد :احشالف أن ):"١(والقبح الفحش بني الفرققال أبو هالل العسكري يف 

 الطـول  فاحش وهو القبح فاحش هو:ويقال،الصورة فاحش:يقال وال الصورة بيحق القرد:فيقال الصور
واملقبوحني يف اآلية اسم  ."القبيح كذلك وليس فاحش فهو شديدة جماوزة االعتدال حد جاوز شئ وكل

  )٢.(،أي من املطرودين املبعديناللُّغةأهل  على حنو ما قاله املُفَسرونَمفعول من قبحه،قال فيه 
  

 ق م ح    

  مقمحون الَىعت هلقَو يف:                    

                                                              ٨/يس                                                                                                                  
    

الغاض بصره بعـد رفـع   :حمقْاملُ):"٤(الفَراءقال )٣.(رفع الرأس وغض البصر: اللُّغةاإلقماح يف        
،إذا رفع رأسه وأصله من قمح البعري قموحا)٥(،"بصره املقمح الرافع رأسه الغاض:"الزجاج،وقال "رأسه

القاف وامليم واحلـاء  ):"٦(قال ابن فارس.عند احلوض وامتنع عن الشرب،أو إذا رفع رأسه بعد االرتواء
أقمح البعري رأسه وقمح :يقال،"أصل يدل على صفة تكون عند شرب املاء من الشارب،وهو رفعه رأسه

شددت رأسه إىل اخللف،فهو بعري قامح ومقامح، وكـذلك  :وأقمحته)٧(،إذا رفع رأسه ومل يشرب املاء
  .ع قُمح وقماحالناقة بغري هاء،واجلم

  
  

____________________  
  

 .٢٦٠:الفروق اللغوية .١
، ٣/١٠٦:،التسهيل لعلوم التنزيل٧/١١٥:،تفسري البحر احمليط٣/٢٣٨:،تفسري النسفي١٣/٢٩٠:تفسري القرطيب:انظر .٢

،تفسـري  ٦/٢٢٤:،زاد املسـري ٣/٤٤٧:،تفسـري البغـوي  ٧/١٥:أَبِـي السـعود  ،تفسري ٢٤/٢١٨:التفسري الكبري
 .٦/١٥٣:،أضواء البيان١/٥١٣:اجلاللني

 ،١/٩٥:،شفاء العليـل ٣/٣٣٨:،عمدة احلفاظ]قمح:[التاج،القاموس احمليط ،للسانا،خمتار الصحاح الصحاح،:انظر .٣
 .٤/٣٦٠:،فتح القدير١٥/٨:،تفسري القرطيب٤/١٠٦:النهاية يف غريب احلديث واألثر

  ].قمح:[،اللسان٤/٥١:تهذيب اللُّغة ،٢/٣٧٣:معاين القرآن .٤
٥. ةاللُّغ بيذهقمح:[،اللسان٤/٥١:ت.[ 
 .٨٦١:اللُّغةمقاييس  .٦
 .١/٩٥:شفاء العليل ،٤/٣٦٠:فتح القدير :انظر .٧



 ٥٣٩

  
  ]وافرال:[كان فيها بشر بن أيب خازم يذكر سفينة ومنه في الشعرِِ قَولُ

  

 ودانِبها قُعوعلى ج نحاحِ                  ونمكاِإلبلِ الق فالطَّر ضغ١(ن(  
  

رفـع الـرأس   :"القمح):٢(خالصة القول أن القمح بالفتح هو رفع الرأس،ألية علة كانت، قال الراغب
وهـو كراهـة   :التقمح قمح البعري يقمح قموحا إذا رفع رأسه ومل يشرب املاء،ومنه:،يقال"كيفما كان

  )٣(.الشرب
 

أن أيديهم جمموعـة إىل  :،واملعىناللُّغةبالقمح يف اآلية على حنو ما قاله أهل  في املُراد املُفَسرونَو          
واملراد أم ال يذعنون ،وهذا متثيل)٤(،من شدة الغل الَّذي يف أعناقهم أعناقهم،فتكون رؤوسهم مرفوعة

 )٥(.لهضون رؤوسهم لإلميان وال خيف
  

 هـ ي ل    
 مهيال   ـالَىعت هلقَو يف:                                      

                                                                     ١٤/زملامل                                                                                                                                                        
  

عليـه   اله:يقال)٦(،هلسيالن ما ال يثبت مكانه :من الرمل،أي ما اال اهليالناهليل و اهليال و         
ال  الَّذياهليل واهلائل من الرمل ":)٧(قال اخلليل صبه فانصب، :أييهيل هيال فاال،وهيله فتهيل، ترابال

  ."يثبت مكانه حىت ينهالَ فيسقط
_____________  

بن نزار، شاعر بن مضر  اليأسخازم بن عمرو بن عوف بن محريي بن أسد بن خزمية بن مدركة بن  أيبهو بشر بن  .١
ديوان :والبيت يف،كانت تقوم بني القبائل الَّتيحافل بالوقائع واحلروب ه شعر. جاهلي قدمي شهد حرب أسد وطيء 

،مجهـرة  ٤/٥١:تهـذيب اللُّغـة  ،٢/٣٠٤:،غريب احلديث البن سالم١/١٦١:،االسة وجواهر العلم٢/١٢:املعاين
 ،٨/١٢١:،تفسري الـثعليب ٧/٣١١:،تفسري البحر احمليط٤/٣٦١:ح القدير، فت١/٥٢٢:،أساس البالغة١/٥٦٠:اللُّغة

 ].قمح:[اللسان،التاج
 .٦٨٣:املُفْردات .٢
 ].قمح:[اللسان،التاج ،٤/٥١:تهذيب اللُّغة:انظر .٣
 .٢/٨٩٧:تفسري الواحدي ،١/٥٧٩:تفسري اجلاللني، ٢٢/١٥٠:تفسري الطَّبرِِي،٧/٤٤:الدر املنثور :انظر .٤
 .١/٥٧٩:سري اجلاللنيتف :انظر .٥
 .١٠٦١:اللُّغةمقاييس :انظر .٦
  .٦/٢٢٠:تهذيب اللُّغة:،وانظر]هيل:[العني .٧



 ٥٤٠

 ،رمال سـائال :أي)٢(،"فعاد كثيبا أهيل:"ويف حديث اخلندق)١(،ال يثبت:أي،رمل أهيل ومنهال: قالي
  ]الوافر:[يصف ضبعا نبشت قربا في الشعرِِ قَول الشاعرِِ ومنه

  

  )٣(حت بالوتائر مث بدت                يديها عند جانِبِه تهيلُفَذَا
  

كأنه لكثرته يسـيل سـيال ال   )٤(،أي جاء باملال الكثري جاء باهليل واهليلمان:فيقالويعرب به عن الكثرة،
 :ناء طَعـامهم فَ سرعة  قال لقومٍ شكَوا إليه لنيب أن ا حديث منهوبالرمل يف كثرته، هميكن دفعه،شبه

  )٥(."كيلُوا وال تهيلوا:" بل نهيل، فقال: فقالوا .؟أَتكيلُون أم تهيلون"
  

رمـال سـائال ينـهار وال    :،أياللُّغـة ما قاله أهـل  حنو يف اآلية على  فردةبامل في املُراد املُفَسرونَو   
يبقـى  فال بعد ما كانت حجارة صماء ،متناثرا سائال رماليوم القيامة  تكون اجلبال:واملعىن)٦(يتماسك،

   :قوله تعاىلالكرمي ونظري هذا يف القرآن )٧(،منها شيء        ]٥/الواقعة[  
  

مهيول استثقلت الضمة على الياء فنقلت إىل اهلاء وحذفت الواو ثاين السـاكنني لزيادـا    مهيل وأصل
  )٨(.انسة الياء؛وقلبت الضمة كسرة

____________________  
 ].هيل:[،اللسان،التاج٦/٢٢٠:تهذيب اللُّغة :انظر .١
بـاب مـا   (١/٣٣:سنن الدارمي،٢/٣٥٨:،اجلمع بني الصحيحني..)باب غزوة اخلندق(٤/١٥٠٥:صحيح البخاري .٢

، ٢/٥٠٧:،غريب احلديث البـن اجلـوزي  ١/٣٧٢:،غريب احلديث البن قتيبة)يف بركة طعامه  أكرم به النيب  
 .١/٢٩٢:،،التمهيد البن عبد الرب٣/٢٤٨:فائقال

 ].هيل[،]ذوح:[،اللسان٢/١٠٣١، ١/٣٩٦:مجهرة اللُّغة:يفالبيت لساعدة بن جؤية اهلذيل  .٣
اللطائف  ،٣/١٢٣٥:مجهرة اللُّغة ،٦/٢٢٠:تهذيب اللُّغة ،١/١٦٨:جممع األمثال ،٢/٤٠:املستقصى يف أمثال العرب .٤

 ]. هلم:[التاج،١/٢٨٣:)ء األشياءمعجم أمسا(يف اللُّغة 
، قال ٦/٢٢٠:، تهذيب اللُّغة١/٥٥٣:،حماضرات األدباء٣/٢٦:،الروض األنف٢/٥٠٧:غريب احلديث البن اجلوزي .٥

عارضة  :املصدر - ابن العريب :احملدث - :الراوي:الدرر السنية .٥/١٦٣مل يصح،:عنه ابن العريب يف عارضة األحوذي
 .مل يصح :خالصة الدرجة5/163 :الرقم الصفحة أو - األحوذي

 :، تفسري القـرطيب ٢٩/١٣٦:،تفسري الطَّبرِِي١/٤٣٣:،التبيان يف تفسري غريب القرآن١/٣٩٣:غريب القرآن:انظر  .٦
 ،٦/٨٢:، تفسـري السـمعاين  ٣/٤٨٨:،تفسري السمرقندي٤/٣٥٤:،تفسري الثعاليب٤/٤١٠:تفسري البغوي ،١٩/٤٧

 .٢/١١٤٦:تفسري الواحدي
 .٢/٧٨٧:معارج القبول ،٤/٤٣٨:تفسري ابن كثري ،٢٩/١٣٦:تفسري الطَّبرِِي  ،١٩/٤٧:سري القرطيب تف :انظر .٧
تفسـري   ،٢/٢٧٢:إمالء ما من به الرمحن من وجوه اإلعراب والقراءات ،٢/١٢٤٧:التبيان يف إعراب القرآن :انظر .٨

 .١/٧٧٤:اجلاللني



 ٥٤١

 و أ د    

  املوؤودة الَىعت هلقَو يف:                        ٨ /التكوير                                                                                                                  
    

ل على إثقال شـيء  الواو واهلمزة والدال كلمة تد):"١(الثقل، قال ابن فارس اللُّغةأصل الوأد يف         
 رأت امل عمرو بنت الزباء قولفي الشعرِ بِهذَا املَعنى ومنه وآدين كذا أثقلين،وأده إذا أثقله،:،يقال "بشيء

  ]الرجز: [اإلبل على األمحال ثقل
  )٢(أَجندالً يحملْن أَم حديدا              ما للْجِمالِ مشيها وئيدا 

  

وأد :إما دفعا للعار،وإما خشية الفقـر، يقـال   )٣(ة؛دفن البنت حي:اللُّغةشيها ثقيال، والوأد يف ما مل:أي
ا إذا)٤(،ا إذا دفنها وهي حية،فهو وائد وهي موؤودة،وأصله من الثقلالرجل ابنته يئدها وأددفنـت    أل

أَثْقَلَها  وأد ابنته):"٥(الزحمشري قال.آدين يؤودين إذا أثقلين:ت، يقاليعلوها حىت متو الَّذيثقلت بالتراب 
  .يعين العزل)٦(،"ذلك الوأد اخلفي":ويف احلديث،"بالترابِ

_____________________  
 .١٠٨٠:اللُّغةمقاييس  .١
 تـدمر  اجلاهلي،صـاحبة  العصر يف املشهورة امللكة:السميدع بن أذينة ابن حسان بن الظرب عمرو بنت الزباء هي .٢

 غزيـرة  كانت،مصـر  ملكة كليوبطرة ذرية من يونانية وأمها Zenobie اإلفرنج ميهايس،واجلزيرة الشام وملكة
والبيـت   ).٣/٤١:األعالم..(عصرها يف الشائعة اللغات أكثر حتسن والقنص، بالصيد مولعة اجلمال، بديعة املعارف،

ــاين:يف ــة األدب٥/٣١٠:األغ ــب٧/٢٧٤:،خزان ــال١/١٧٠:،أدب الكات ــرة األمث ــع ١/٢٣٥:،مجه ،جمم
ــ ــاريخ١/٢٣٦:الاألمث ــل يف الت ــاء١/٢٦٨:،الكام ــاريخ١/١٦٦:، األذكي ــدء يف الت ،إعــراب ٣/١٩٨:،الب
 ].وأد:[، اللسان، التاج١/٢٠٧:،طلبة الطلبة٥/٤٠٥:،تفسري البحر احمليط٢/٣٦٧:القرآن

،عمـدة  ٣/٥٢:،ذيب األمسـاء ١/٥٧٠:،تفسري غريب ما يف الصحيحني]وأد[اللسان،التاج،املعجم الوسيط،:انظر .٣
،مرقـاة  ٣٠/٥٢:،روح املعاين٤/٢٤٢:،حتفة األحوذي٢/٣٨٧:،أضواء البيان٧/٩١:،تفسري القرطيب٤/٢٧٥:احلفاظ
 .٣/١٤٥:،سبل السالم٦/٣١٨:املفاتيح

 .٣٠/٥٢:، روح املعاين٢/٣٣٨:،املغرب يف ترتيب املعرب٨/٤٣٨:،أضواء البيان]وأد:[املصباح املنري:انظر .٤
 .٦٦٣/ا: أساس البالغة .٥
 ،٤/٧٧:،املستدرك علـى الصـحيحني  )جواز الغيلة وهي وطء املرضع وكراهة العزل باب(٢/١٠٦٧:صحيح مسلم .٦

،شـرح  ٧/١٤٧:،مصنف عبد الرزاق١/٧٢:،مشيخة أيب بكر بن أمحد بن عبد الدائم٤/٣١٥:اجلمع بني الصحيحني
 .٣/١٤٥:،سبل السالم٣/٣٠:معاين اآلثار

  
  



 ٥٤٢

. أثقل إذا:يؤد آد من مقلوب يئد وأد):"١(الزخمشريقال .عل وأد مقلوب من آد يؤد،إذا أثقلالفو       
   :تعاىل اهللا قال          ] بالتراب إثقال ،ألنه] ٢٥٥ / البقرة."  
  

  )٢.(املدفونة حية :،أياللُّغةبالوأد يف اآلية على حنو ما قاله أهل  في املُراد املُفَسرونَو          
  

،أو العـار  خشيةدفنها حني تضعها والدا حية  ااجلاهلية إذا ولدت له بنت ىفالرجل كان  وقد           

  :خشية اإلمالق،فأنزل اهللا قوله تعاىل                      

     ]وقوله تعـاىل ]١٥١/األنعام،:                        

    ]٣١/اإلسراء[.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________  
  

 .٤/٧٠٨:الكشاف .١
  .١٠/١٣٩:تفسري الثعليب،٤/٤٥٢:تفسري البغوي ،٢/١٨١:تفسري ابن كثري :انظر .٢

  



 ٥٤٣

 و ض ن    
  

  موضونة الَىعت هلقَو يف:                       ١٥/الواقعة                                                                                                                  
  
    

ثىن بعضـه  :وضن الشيء وضنا:أو النسج الدقيق احملكم،يقال)١(الوضن يف اللُّغة،النسج املضاعف،       
) ٢(،ضين متاع البيت أي قاريب بعضه من بعض:ل رجل من العرب المرأتهوق بعض وضاعفه،ومنهعلى 

دخل بعض حلقاا يف بعـض أو  أوأحكم نسجها  :أي،وضن الدرع:يقال)٣(وأصله من نسج الدرع،
؛ألا منسوجة بدقة وحسن نظام، ومنه فـي  وضونةاملع ودرمسيت ال منهو)٤(،نضد بعضها على بعض

  ]املُتقَارِب: [األعشى قَولُ الشعرِِ
  

نجِ ومسن داوةً دونموض               ِسريت عم رياً احلَيا عري٥(فَع(  
  

بطان من الوضني الناقة وهو "ومنه قيل،"نسج الدرع،ويستعار لكل نسج حمكم:الوضن):"٦(قال الراغب
رع،فهو وضني وضع موضع موضون،كما إذا نسج نساجة بعضه فوق بعض مضاعفا كحلق الدسيور ال

  ]الوافر: [ل املُثَقَّب العبدي يصف ناقتهوقوضن،ومنه :واجلمع)٧(،"قتيل يف موضع مقتول:يقولون
  

  )٨(أَهذَا دينه أَبداً ودينِي                تقُولُ إِذا درأْت لَها وضيِين 
_____________  

  

 .٢/٥٠٩:،شرح قصيدة ابن القيم١/١٤٦:دي األرواح،حا١٧/٢٠١:تفسري القرطيب:انظر .١
 .١/١٤٦:حادي األرواح :انظر .٢
 .٢٧/١٣٥:روح املعاين ،٥/٢٨٥:تفسري البيضاوي ،٨٧٤:املُفْردات:انظر .٣
 .٧/٥١٧:أضواء البيان :انظر .٤
، احلماسـة  ٩/٢٠٣:،تفسـري الـثعليب  ١٧/٢٠١:،تفسـري القـرطيب  ٢٧/١٧٢:الطَّبرِِيتفسري :البيت لألعشى يف .٥

 .٧/٥١٧:،أضواء البيان١/١٤٦:،حادي األرواح٢/١١٨٦:ربيةاملغ
 .٨٧٤:املُفْردات .٦
 .٢/٢٣٨:جماز القرآن .٧
 ،٢/٢٩٩:،األمايل يف لغـة العـرب  ١/٢٧٩:الزاهر البن األنباري،١٤/١١٣:تهذيب اللُّغة،١/١٤:البيت يف ديوانه .٨

ـ ١/٢٩٢:،املفضليات١/١١٥:الصناعتني الكتابة والشعر ،اإلنصـاف  ١/٣٩٦:اب األمثـال ،فصل املقال شرح كت
 .١/٦٨:،تأويل خمتلف احلديث١/١٦١:للبطليوسي



 ٥٤٤

  
 ،أي النسـج املضـاعف،  اللُّغـة بالوضن يف اآلية على حنو ما قاله أهـل   في املُراد واملُفَسرونَ         

 كما قالمصفوفة :"وقال ابن عباس)١(بعضها يف بعض، توضن حلق الدرع فيدخلمنسوجة كما :واملعىن

يف موضع آخر  :       ]٣".(مرمولة بالذهب:"جماهد عنو،)٢(،]٢٠/  الطور(  

  
مرمولة بالذهب،مشبكة بالدر والياقوت،قد دوخل بعضها يف بعض كمـا توضـن   ):"٤(قال الزخمشري

 :وقوله تعاىل):"٥(قال ابن كثريو،"حلق الدرع          مرمولـة  أي :عباس ابن قال 
 وقتـادة،  أسـلم،  بن وزيد جبير، بن وسعيد وعكْرِمة، جماهد، قال وكذا. به منسوجة: يعين بالذهب،

  ".والياقوت بالدر مشبكة: عكرمة وقال. واللؤلؤ بالذهب مرمولة: السدي وقال.وغريه والضحاك،
  

النسـج أن يكـون للصـوف أو    والكالم من قبيل االستعارة؛ألن األصل يف )"٦(قال الشيخ أبو شهبة
تبهر العيـون وتنـزع هلـا     الَّتيالقطن،أو للحرير مث استعري هذا لصنع السرر على هذه احلالة العجيبة 

  ."القلوب
  
  
  
  

________________  
  

 .٤/٢٨٠:تفسري البغوي .١
 .٨/١٣٥:،زاد املسري٨/٨:الدر املنثور،١٧/٢٠١:،تفسري القرطيب٢٧/١٧٣:الطَّبرِِيتفسري : انظر .٢
،تفسـري  ٨/٨:الـدر املنثـور  ، ١٧/٢٠١:،تفسري القـرطيب ٢٧/١٧٢:الطَّبرِِيتفسري :،وانظر٢/٦٤٦:تفسري جماهد .٣

 .٨/١٣٥:، زاد املسري٣/٣٧٠:السمرقندي
 . ٤/٤٥٨:الكشاف .٤
 .٤/٢٨٧:تفسري ابن كري .٥
  .٣٥:صور من اإلعجاز البياين وإحكام املعاين،تفسري سورة الواقعة .٦

  
  



 ٥٤٥

 و ف ر    
 ا موفور ـالَىعت هلقَو يف:                       

                                                              ٦٣/اإلسراء                                                                    
    

 كثـر، :ووفورا،أيوفر الشيء يوفر وفرا ووفرة،:يقال)١(أصل الوفر،الشيء الكثري والتام من كل شيء،      
  ]الطَّوِِيل:[قال األعشى)٢.(ٌءيمل ينقص من نبتها ش الَّتي وفراءالرض األوهم كثريون،:وهم متوافرون،أي

  

دنرها  عضغَر ريالس نفُضةٍ  ال يس               قَبفْراِء كَأَحمِ بالوكَدأْبٍ م٣(ج(  
  

جزاء موفور إذا كان كامال :،يقال)٤(مل ينقص منه شيء الَّذيالتام من كل شيء،أو التام :اللُّغةيف  الوافرو      
 )٥(،وفرت عرضه إذا مل تنتقصه:منه قوهلمونقص، مل ينقص منه شيء،وتوفري الثمن،وهو إعطاؤه كامال من غري

  ]الطَّوِِيل:[زهري في الشعرِِ قَولُونظري ذلك 
ن يموجلِ املَععورم فن دنَو   هضرع               يفرو هن لَما يتقِ الشمِت يش٦(مِت(  

  

 :واملعىن )٧(غري منقوص، كامال تاما:،أياللُّغةة يف اآلية على حنو ما قاله أهل باملفرد في املُراد املُفَسرونَو      
  )٨.(أعمالكم على تستحقون مبا كامالً جزاء آؤكمزج جهنم فإن منهم تبعك فمن اذهب

  

 زموالال(...)  موفر،)و(موفور فهو وفرة)و(وفراً أفره وفرته:فيقال،املتعدي والزماً،أما متعدياًواللفظ قد يكون   
 يكـون :الثاين وعلى،موفراً موفوراً جزاء املعىن يكون:األول التقدير وافر،فعلى فهو وفوراً يفر املال وفر:كقوله
  )٩(.ًوافرا موفوراً جزاء املعىن

___________________  
 ١٠٩٩:اللُّغةمقاييس  .١
 ].وفر:[اللسان،التاج:انظر .٢
 .العرندسة الشديدة من النوق و]. وفر:[التاج،اللسان،٤/١٣٨١:،معجم ما استعجم١/٢٠٣:البيت يف ديوانه .٣
 .٢/٢٩٢:مشارق األنوار  ].وفر:[،اللسان١٥/١٨٠: تهذيب اللُّغة ،٨٧٧:املُفْردات:انظر .٤
 .٨٧٧:املُفْردات:انظر .٥
 :،خزانـة األدب ١/٤٢٢:،خزانة األدب وغايـة األرب ٢/٤٠٨:واألدب اللُّغة،املزهر يف علوم ١/٦:البيت يف ديوانه .٦

 : األغـاين ،١/٢٣٢:،جممـع األمثـال  ٢/١٢١٦:ربيـة ،احلماسـة املغ ٩٥، ١/٩٤:،مجهرة أشعار العرب٢/٣٦٢
 .٢١/٥:التفسري الكبري،١٥/١١٠:،روح املعاين٤/١٧٢:لقرآن،معاين ا٦/٥٥:،تفسري البحر احمليط٢/١٦٠،١٨٥

 ،٣/٥٠:،،تفسري ابن كثري٢/١٧٥:التسهيل لعلوم التنزيل  ،٥/١٨٣:أَبِي السعود،تفسري ١/٢٣٩:تنوير املقباس:انظر .٧
 .١٥/١١٠:،روح املعاين١/٣٧٣:،تفسري اجلاللني٣/١٢٢:تفسري البغوي

 .١/٣٧٣:تفسري اجلاللني:انظر .٨
  .٢١/٥:التفسري الكبري:انظر .٩



 ٥٤٦

 و ق ذ    
  املوقوذة  ـالَىعت هلقَو يف:                     

                                                     ٣/املائدة                                                                                                                  
    

الضرب أو الضـرب  شدة :عند أهل اللُّغة وهو)١(الضرب بشيء ال حد له،:يف اللُّغة الوقذ أصل         
في الشـعرِ  وقذ الشاة وقذا وأوقذها إيقاذا إذا ضرا حىت ماتت،فهي موقوذة، ومنه :يقال)٢(على القفا،
  ]الكامل:[قول الفرزدقبِهذَا املَعنى 

  

  )٣(بكارِاَأل مِوادقَل ارةٌطَّفَ                         برجلها الفصيلَ تقذُ شغارةٌ
كـان وقيـذ   :" ألبيهـا  وصف عائشة رضي اهللا عنـها  ومنه كذلكتضرب الفصيل برجلها،:أي

 )٥(،"فوقذ النفـاق :"أن احلزن قد أضعفه مبنزلة من ضرب فضعف،ويف حديثها أيضا:أي )٤(،"اجلوانح
  .ضربه ودمغه :أي

  

 :يقـال  )٦(،حىت متوت من غري تذكية حنومها وأ غليظةعصى  أواة تضرب حبجر الش:اللُّغةواملوقوذة يف 
  .مقتولة بعصا أو حنوها :وقذ الشاة يقذها فهي وقيذة وموقوذة،أي

  

امليتة بسبب الضرب بعصا أو :،أياللُّغةباملوقوذة يف اآلية على حنو ما قاله أهل  في املُراد املُفَسرونَو      
عبـاس  ابـن  :"أو هدم شيء عليها،بقصد أو بغري قصد،قال بذلك أهل التفسري أمثـال  حجر أو خشبة

يضربون األنعام باخلشب آلهلتهم وقد كان العرب قبل اإلسالم  )٧(،"السديواحلسن وقتادة والضحاك و
  .وحرمه وذلك فنهى اهللا عن)٨(،حىت يقتلوها فيأكلوا 

_____________  
 . ١١٠٠:اللُّغةمقاييس :انظر .١
 .٦/٤٨:، تفسري القرطيب٤/٧٦:لفائق،ا٦/٥٤٣:،احملكم واحمليط األعظم]وقذ[العني،اللسان، القاموس احمليط،التاج،:انظر .٢
، ٦/٦٩:الطَّبرِِي، تفسري ٢/٧٢:،كتاب سيبويه٢/٤١٤:،جممع األمثال٤٤٩، ٦/٤٤٨:،خزانة األدب:  البيت يف ديوانه .٣

 .٤/١٢:لثعليب،تفسري ا٢/٩:، فتح القدير٦/٤٨:تفسري القرطيب
 .٢/٤٧٥:،غريب احلديث البن قتيبة٢/١١٣:الفائق .٤
،املنتقى ٣٠/٣٩١:،تاريخ مدينة دمشق٥/٢١٢:النهاية يف غريب احلديث واألثر،٢/٤٧٩:غريب احلديث البن اجلوزي .٥

 .٧/١٣٠٤:، اعتقاد أهل السنة١/٣٦٦:من منهاج االعتدال
٦. ةاللُّغ بيذه١/٢٤٢الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي  ،١/٧٢٠:، غريب احلديث للخطايب٩/٢٠٣: ت. 
 .٢/١٥١:،احملرر الوجيز١/٣٩٢:،تفسري السمرقندي٦/٦٩:الطَّبرِيتفسري :،وانظر٦/٤٨:تفسري القرطيب .٧
 .٢/١٥١:الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز احملرر:انظر .٨



 ٥٤٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الصفة المشبھة-جـ



 ٥٤٨

  أ د د  

  إدا َالعت هلقَو يىف:                      ٨٩/مرمي                                                                                                                              
   

مـن  و ، عظـم  ايؤد إداً إذ أَد األمر :يقال)١(على عظَمِ الشيِء وشدته، الداللةُ:"أد"يف  األصلُ        
ذا مـا  : فقلت اِهللا رسولَ رأيت:" بن أيب طالب علي يف حديثاستعمالِ املفردة ذا املعىن ماجاَء 

لقيت رِ ، العظامِ دواهييعين ال )٢(،"بعدك من اإلدداعلُ الشى قَونذَا املَعرِ بِهعالش يز:[ومنه فجالر[  
  

  )٣(داهيةً  دهياَء إِدا إِمرا                   قد لَقي اَألقْرانُ مني نكْرا 
  

  ]الرجز:[اآلخر لُوقو
  

تبكا ريا أُمن راً إِددا                 اأَمهالذِّراعِ ن بوحشم تأَي٤(ر(  
  

  ]الرجز[ :ل  اآلخروقو
  

  )٥(ومل أَجِد من الفرار بدا                    ملّا رأيت األمر أمراً إدا
  

 -بكسرمها-ةُدواِإل دِإلا"):٧(ريوز أباديقال الف)٦.(العجب واَألمر الفَظيع العظَيم:واألد يف اللُّغة         
العجباَأل،ومالفَ رظيعوالد،اهواملُةُي،كَنكاَألر،إِ واجلمع،بالفتح،دداد إِودد."  

_____________  
  

 .٤١:اللُّغةمقاييس :انظر .١
 .١/٣٠:،الفائق١/١٥:،غريب احلديث البن اجلوزي١/٣١:النهاية يف غريب احلديث واألثر .٢
 .٢/١٤٥:،غريب احلديث للخطايب١٦/١٢٩:الطَّبرِِي،تفسري ]أمر:[اللسان،التاج،الصحاح:البيت بال عزو يف .٣
 .٩/٣٦٢:،احملكم واحمليط األعظم]أدد:[،اللسان٤١:اللُّغةمقاييس : البيت بال عزو يف .٤
 . ١/٥٥،٢/١٠٨٧:اللُّغةمجهرة :البيت بال عزو يف .٥
، ١/٢٨٤:يان يف تفسري غريب القـرآن ، التب]أدد:[،التاج،املعجم الوسيط،اللسانح،خمتار الصحا٦٩:املُفْردات :انظر .٦

،املزهـر يف معـاين   ٨/٣٠٠:،خزانة األدب٢/٢٨٠:واألدب اللُّغة،املزهر يف علوم ٢/١٤٦:غريب احلديث للخطايب
،زاد ١٦/١٢٩:الطَّبـرِِي ،تفسـري  ١١/١٥٦:،تفسـري القـرطيب  ١/٧٦:،عمـدة احلفـاظ  ٢/١٢٧:كلمات الناس

من بـديع   ،٣/٣٥١:فتح القدير  ،٢١/٢١٧:،التفسري الكبري٣/٤٦:،الكشاف٣/٢١:،تفسري الثعاليب٥/٢٦٤:سريامل
 .٢١١:لغة التنزيل

 ].أدد:[القاموس احمليط .٧

  



 ٥٤٩

ـ يظفَو اًميظع اًركَنم:اللُّغة ،أي ما قاله أهلُ يف اآلية على حنوِ دباِإل في املُراد املُفَسرونَو مجهـورِ ،عن اًع  
  )١.(املفسرين

  
 اِإلد،: الكرمي يف الداللة على الشيِء العجيبِ العظيمِ الفظيعِ ثالثَ مفردات، هـي  وقد استعمل القرآنُ  

،كْروالن،يفواإلمر متقاربةٌ املعاين،تشترك ات :وهي مفرداتداملُفْر هذفَه،ةظَم،والفَظَاعبِ،والعجوالع،ةدالش
  :كذلك إال أا ترتب يف التعبريِ على النحوِ التايل وإن كانت

  

: وأشدها ،ولذا ورد يف التعبري عن عن فظاعة الشرك باهللا،وادعائهم باختاذ اهللا ولدا،قال تعاىل:أوهلا)اإلد(
                            

                       ]٩١ - ٨٨/مریم[  

  
    :وسط بني اإلد واإلمر،ولذا جاء يف التعبري عن فضاعة القتل،قال تعـاىل )النكْر(    

                   ]٧٤/الكھف[  
  
    : وهو أقلها،ولذا استعمل يف التعبري عن خرق السفينة،قال تعـاىل )اِإلمر(    

                         ]٧١/الكھف[  
  
  
  

_________  
،تفسـري  ٣/٢١:،تفسـري الثعـاليب  ٣/٢٠٩:،تفسـري البغـوي  ٣/١٣٩:،تفسري ابن كثري٥/٥٤٣:الدر املنثور:انظر .١

 :،تفسري القـرطيب ١٥/٢٨٤:الطَّبرِِي،تفسري ٣/١٣:،تفسري الصنعاين١/٥٠١:تفِْسير السعدي،٢/٣٨٧:السمرقندي
،تـذكرة  ٢/٦٨٩:،تفسـري الواحـدي  ٤/٣٦٣:،معاين القرآن٥/٢٦٤:،زاد املسري١/٣٩١:سري جماهد،تف١١/١٥٦

   .٤/٢٤٩:ليق،تغليق التع١/٣٣٣:يف تفسري الغريباألريب 

  
  



 ٥٥٠

  أ ي م  
  ــامى ــالَى األي عت ــه لقَو ــي ف:                 

                                                           ٣٢/النور                                                                                                                              
   

يم أحـق  واأل:"من األول حديثُ)١(،كانت أو بكراًهلا،ثيباً  ال بعلَ الَّتي املرأةُ:اللُّغةيف  األميِ أصلُ       
 كحك حفصـةَ أن إن شئت:لعثمانَ قال عمر ملا تأميت حفصةُ:" وقول عبد اهللا بن عمر)٢(،"بنفِسها

بنت إحداكن تطولُ لعلَّ :"ومن الثاين حديثُ)٣(،" عمر أميتفريزقهـا اهللا زوجـاً   ها بني أبويها وتعنس 
 يف تنقلِ يضرب)٥(،" ستئيم كل ذات بعلٍ":صيفي بنِ أكثم أمثالِومن فهذا يف البكرِ خاصةً ، )٤(،..."
  ]الطَّوِيل:[قَولُ الشاعرِ بِهذَا املَعنى استعمالِ املفردة في الشعرِ ومن،بأبنائه الدهرِ

  
  )٦(وإنْ ملْ أَنلْها أيم مل تزوجِ                            نبأَ أا  يقر بعيين أنْ أُ

  

________________  
 .٤٤٦:معجم التعبريات القرآنية ،١٠١:مقاييس اللُّغة:انظر .١
، ٢/١٠٣٧)ب استئذان الثيب يف النكاح بالنطق والبكـر بالسـكوت  با(صحيح مسلم:احلديث عن ابن عباس يف  .٢

،سـنن  ٢/١١٩:،اجلمع بـني الصـحيحني  ٩/٣٩٥:،صحيح ابن حبان٤/٨٦:املسند املستخرج على صحيح مسلم
،سـنن  ٣/٢٤١:،سـنن الـدار قطـين   ٣/٤١٦:،سنن الترمذي٢/٢٣٢:،سنن أيب داؤود٣/٢٨٠:النسائي الكربى

،مسـند أمحـد بـن    ١/٢٣٧:،مسند أيب حنيفـة ٢/٥٢٤:،موطأ مالك١/١٧٢:،مسند الشافعي٢/١٨٦:الدارمي
 ،٢/٣١٠:اإلملـام  ،٣/١٩٣:،نصـب الرايـة  ١/٤٤:األكـابر ،مـا رواه  ١/٦٢:،معجم الشـيوخ ١/٢١٩:حنبل
 .٢/١٠٣:،تبصرة احلكام٣/٢٣١:،اإلاج١/٢٧٤:،روضة الناظر٨/٥١٣:،البحر الرايق٥/١٧:األم

،اجلمع بـني  ٩/٣٤٧:،صحيح ابن حبان٥/١٩٦٨)على أهل اخلريباب عرض اإلنسان بنته أو أخته (صحيح البخاري .٣
،املعجـم  ١/٢٨٥:،املتـواري علـى أبـواب البخـاري    ٣/٢٧٧:،سـنن النسـائي الكـربى   ١/٨٨:الصحيحني

 .١/٤٩:،غريب احلديث البن اجلوزي٧/١٦:،طرح التثريب على التقريب١/١٢:،مسند أمحد٢٣/١٨٦:الكبري
،مسند إسحاق بـن  ٢/٣٢٥:،مسند الشاميني١/١٧٩:سند احلميدي،م٢٤/١٧٣:،املعجم الكبري٦/٤٥٢:مسند أمحد .٤

،صححه األلبـاين يف السلسـلة الصـحيحة،    ٤/٣١١:،جممع الزوائد١/٢٣٧:،الفوائد لتمام الرازي٥/١٨٢:راهويه
 .٨٢٣:برقم

،فصل املقال شـرح كتـاب   ١/٣٨٩:واألدب اللُّغةاملزهر يف علوم ،٢/١٣٣:جممع األمثال،٢/١٥٧:مجهرة األمثال .٥
 .٣/٢٥٩:شرح فتح القدير،١/٢٦:أساس البالغة ،١/٤٦١:الاألمث

التمهيد  ،٥/٣٩٠:،االستذكار١/١٥١:والتبيني يان،الب١/٧٨:،سر الفصاحة١/٩:البيت للشماخ بن ضرار يف ديوانه .٦
 .٥/٥٢٨:،أضواء البيان١٨/١٤٧:،روح املعاين١٩/٨٠:البن عبد الرب



 ٥٥١

  ]الطَّوِيل:[معمرٍ بنِ مجيلٍ وقولُ
  

  )١(وأحببت لَما أنْ غَنِيت الغوانيا                ينةُ  أيم  ثََب امى إذْأُحب اَألي
  

  ]الطَّوِيل[:اآلخرِ وقولُ
  

  )٢(يمتئوالَ تجزعي كُلُّ النساِء                       أَفَاطم إِني هالك فَتثَبتي  
  

ارة ،وإال هو يف حق النساء أوىل،ومل يفرقوا بالتاء ألا صفة غالبة يف وكذلك يقال للرجل العزب على االستع
  ]جمزوء الكامل[ :الصلْتأىب  بن أميةَ ومنه قولُاملؤنث،

  

  )٣( وناكح منهم أَيم يٍـ                                      يـعل بين در هللا
  

  ]الطَّوِيل:[قَول الشاعرِت،ومنه آمت املرأة والرجل عن نفسه إم:يقال يف الفعل منه
  

  )٤(بسلْمى أَنْ تئيم كما إِمت رجاًء         لَقَد إِمت حىت المنِي كُلُّ صاحبٍ
  

  ]الطَّوِيل:[وقول اآلخر
  

  )٥(وإنْ كُنت أَفتى منكُم أَتأَيم                فَإنْ تنكحي أَنكح وإنْ تتأَيمي  
  

  ]الرجزجمزوء [ :وقول اآلخر
  

  هنم ئيمترِى ٍء سكُلُّ ام                                يمئها ينم أَو سر٦(الع(  
_____________ 

 قومـه،  فتيـات  ببثينة،من افتنت.العرب عشاق شاعر،من:عمرو القضاعي،أبو العذري معمر بن اهللا عبد بن مجيلهو  .١
 ،)٢/١٣٢ :األعـالم (، والفخر والغزل النسيب يف املدح،وأكثره فيه ما رقة،أقل يذوب شعره.أخبارمها الناس فتناقل

 ،١/١٦٧ :الزاهـر البـن األنبـاري   ،٣/٢٤٥:،ذيب األمسـاء ٨/١٧٥:تهذيب اللُّغة،١/١٢٦:يف ديوانه البيتو
 .٥/٥٢٨:،أضواء البيان١٨/١٢٥:الطَّبرِِي،تفسري ]غين:[اللسان،التاج

، مجهـرة  ١٠٢:اللُّغـة ،مقـاييس  ١٤/٢٤٢:تهذيب اللُّغة،٢/٣١٤:واألدب اللُّغةاملزهر يف علوم :يفبال عزو بيت ال .٢
،زاد ٣/٢٥٩:،شـرح فـتح القـدير   ٢/٢٢٦:،املستقصي يف أمثال العـرب ٢/١٣٣:جممع األمثال،٢/١٥٧:األمثال
 .١/١٠٩:املسري

ــت يف .٣ ــتذكار:البي ــة٥/٣٩٠:االس ــة ،البداي ــوايل٣/٣٤٣:والنهاي ــوم الع ــف ٢/١١١:،وســط النج ،املؤتل
 .٤/٢٧:،فتح القدير١٩/٨٠:،التمهيد البن عبد الرب١/١٠٧:واملختلف

، ١٢/٢٤٠:،تفسـري القـرطيب  ]أمي:[،اللسان،التاج٣/١٦٤:،شرح الزرقاين١/٣٦٥:البيان والتبيني:البيت بال عزو يف .٤
 .٥/٥٢٨:أضواء البيان

، ٥/٥٢٨:،أضواء البيـان ]أمي:[، اللسان،التاج١/١٦٦:بن األنباريالزاهر ال،١/٢٦:أساس البالغة:البيت بال عزو يف .٥
 .  ١/١٣١:،طلبة الطلبة٣/٢٣٨:الكشاف

، ٢/٩٧:،املثـل السـائر  ٢/٤٩:،ديـوان احلماسـة  ٢/٥٠٨:حماضرات األدبـاء :البيت ليزيد بن احلكم الثقفي يف .٦
  .٥/٥٢٨:،أضواء البيان]أمي:[اللسان،التاج



 ٥٥٢

 قلبت الالم موضع العـني ،أصله أيامي ،واهلمزة وتشديد الياء املكسورة بفتحواأليامى مجع أيم،          
ومـن   ختفيفا فجاء أيامى مث أبدلت من الكسرة فتحة)إىل اهلمزةانقلبت  الَّتيقدمت امليم وأخرت الياء (

  )١.(،ووزا فَعاىلالياء ألف
   

من -أيها املؤمنون-زوجوا:ا قاله أهل اللُّغة ، واملعىنمباأليامى يف اآلية على حنو  في املُراد املُفَسرونَو     
تدخل يف باب السـتر   هذه املخاطبةُ):"٣(يف تفسريه  قال القرطيب)٢.(زوج له من رجالكم ونسائكمال 
،واخلطاب لألوليـاء وقيـل لـألزواج    ال زوج له منكم،فإنه طريق التعففزوجوا من  :صالح،أيإلوا
   ."وكانت األلف للوصل،بغري مهزة،وانكحوا :زواج لقالاد األوالصحيح األول إذ لو أر،
  

  ب ت ر  

  األبتر الَىعت هلقَو يف:                       ٣/الكوثر       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

بترت الشيء أبتره بترا أي قطعته قبـل اإلمتـام،   :يقال)٤(القطع قبل اإلمتام،:أصل البتر يف اللُّغة          
مث أصـبح البتـر   )٥(،"قطعهـا :قَطَّاع،واالنبتار االنقطاع،وبتر فالن رمحه:أي قاطع،وبتارسيف باتر،"و

رضـي اهللا  -للذي ال ذنب له ،ومنه حديث عائشة:محار أبتر:يقال) ٦(نب خاصة،يستعمل يف قطع الذ
طوعة نوع خبيث من احليات؛مسيت بذلك ألا مق) ٧(،"بقتل األبتر أمر النيب :"قالت-عنها وعن أبيها

البـاقي بالـذنب لكونـه     واألثـر شـبه الولـد   قيل ملن ال عقب له أبتر على االستعارة،"الذنب،مث 
  )٩".(انقطع ذكره عن اخلري:إذا مل يكن له عقب خيلفه،ورجل أبتر وأُباتر:فقيل فالن أبتر)"٨(،"فهلخ

________________  
 .٢/١١٨:ر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزاحملر :انظر .١
 .٦/٣٥:،زاد املسري٢/٧٦٣:،تفسري الواحدي١٢/٢٣٩:ري القرطيبتفس:انظر .٢
 .٤٤٦:معجم التعبريات القرآنية:،وانظر١٢/٢٣٩:تفسري القرطيب .٣
 .٣٠/٢٤٧:،روح املعاين٥/٥٠٣:فتح القدير ].بتر:[،اللسان،القاموس احمليط١١٣:مقاييس اللُّغة:انظر .٤
 .٢٤٨:مفردات القرآن،نظرات جديدة يف تفسري ألفاظ قرآنية .٥
 .١٠٧:املُفْردات ).باب التاء والراء والباء معهما(العني. ٢٤/١٩٧:تهذيب اللُّغة :انظر  .٦
عمدة  ،٤/١٣٦:،اجلمع بني الصحيحني)باب مخس من الدواب فواسق يقتلن يف احلرم(٣/١٢٠٤ :صحيح البخاري  .٧

 .١٥/١٩٥:القاري
 .٣٠/٢٤٧:روح املعاين .٨
  .١٠٧:املُفْردات .٩



 ٥٥٣

نقطـع  اوكل أمر )١(،"ألبتر من الرجال الَّذي ال ولد له ومن الدواب الَّذي ال ذنب لها:"قال أهل اللُّغة
ليس فيـه   :أي)٢(،"كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه حبمد اهللا فهو أبتر:"،ويف احلديثمن اخلري أثره فهو أبتر

اء؛ألا ناقصـة  والقصري،فسميت خطبة زياد بن أبيه باخلطبة البتر عبارة عن الناقصخري،مث جعل األبتر 
مسيـت  )٤(؛ءالبترا:درع يقال هلا وكان للرسول )٣(،إذمل حيمد اهللا تعاىل فيها ومل يصل على النيب

  .بذلك لقصرها
  

 ال يبقـى  ف وال نسل الَّذي ال عقب له:لى حنو ما قاله أهل اللُّغة،أيواملُفَسرونَ في املُراد باألبتر يف اآلية ع
قال )"٥.(إن مبغضك ياحممد هو األذل املنقطع دابره الَّذي ال عقب له وال نسل:عىن،واملذكر بعد موتهله 

وقد كان يقـول إذا  ) ٦(،"السهمي نزلت يف العاص بن وائل:بن عباس وجماهد وسعيد بن جبري وقتادة ا
وقد بلغ ذلك الرسـول  )٧.(دعوه ،فإنه رجل أبتر ال عقب له،فإذا هلك انقطع ذكْره:ذكر رسول اهللا

  تسلية لنبيه )٨(؛فاغتم لذلك فنزل إن شانئك هو األبتر وهذا .ملا كان يعاب به من كفار قريش
أوسبه  احلكم الَّذي حكم اهللا به من القطع ال خيتص مببغض واحد،بل هو شامل لكل من أبغض النيب 

ذلـك عنـدي   وأوىل األقـوال يف  ):"٩(قال ابن جريـر .وانتقصه أوأبغض  شيئا مما جاء به  من اهلدى
املنقطـع  ،هـو األقـلّ األذلّ   أخرب أن مبغض رسول اهللا -تعاىل ذكره  -إن اهللا:بالصواب أن يقال

  ".وإن كانت اآلية نـزلت يف شخص بعينه،فذلك صفة كل من أبغضه من الناس،عقبه
________________________  

 .٥/٥٠٣: ،فتح القدير٢٠/٢٢٣:تفسري القرطيب:انظر .١
،الكـايف يف فقـه ابـن    ١/٩٣:النهايـة يف غريـب احلـديث واألثـر    ،١/٥٣:جلـوزي غريب احلديث البـن ا  .٢

 :املصـدر  - األلباين :احملدث أبو هريرة :الراوي:الدرر السنية ،٢/٧٥:، املغين٣/١٥١:،تلخيص احلبري١/٢٢٢:حنبل
لـى  متروك وكـان يـدلس ع  :فيه خارجة قال احلافظ:] خالصة الدرجة[1/30 :الصفحة أو الرقم - إرواء الغليل

 .ويقال إن ابن معني كذبه،الكذابني
 .٢٤٨:مفردات القرآن،نظرات جديدة يف تفسري ألفاظ قرآنية .٣
 ].بتر:[،اللسان،التاج١/٩٣:النهاية يف غريب احلديث واألثر :انظر .٤
 .١/٩٣:النهاية يف غريب احلديث واألثر،١/٤٧٩:،التبيان يف تفسري غريب القرآن١/٨٨:غريب القرآن:انظر .٥
هو العاص بن وائل السهمي،والد الصحايب اجلليل عمرو بـن العـاص،من املسـتهزئني،    . ٤/٥٦٠:ريتفسري ابن كث  .٦

وكانت حرفته معاجلة اخليل واإلبل،وكان من احلكام يف اجلاهلية،مات بسبب ورم يف رجله ال يعلم سببه،ومل يعـرف  
 )٢٥٠:حاشية داللة السياق القرآين.(حتديد وفاته

 .٤/٥٣٤:تفسري البغوي ،٨/٥٢٠:تفسري البحر احمليط ،٤/٥٦٠:تفسري ابن كثري :انظر .٧
 .٤/٥٦٠:،تفسري ابن كثري٤/٥٣٤:تفسري البغوي: انظر .٨
  .٢٥٠:داللة السياق القرآين وأثره يف التفسري:،وانظر٣٠/٣٣٠:الطَّبرِِيتفسري  .٩



 ٥٥٤

  ج م م  

  مجا الَىعت هلقَو يف :                  ٢٠/الفجر                                                                                                                              
  

فهو جم ) ٢(جم الشيء جيم مجوما يف املال وغريه أي كثر،:يقال)١(الكثري اتمع،:اللُّغة اجلَم يف أصل         
 جم املاء يف احلوض إذا كثر،:يقال،ويكون يف املال وغريه)٣(،الكثري اتمع:أهل اللُّغةوجام، وهو كذلك عند 

لكثرا  مسيت كذلك ،)٥(شعر ناصيته:واجلُمة من اإلنسان)٤(ع فيه ماؤها،املكان الَّذي جيتم:واجلمة من البئر
  ]الرجز:[واجتماعها،ومن استعمال املفردة في الشعرِِ قَولُ الشاعرِ

  

  )٦(وأي عبد لك ال أملّا                            تغفر اللّهم تغفر مجا  إن 
اداملُر ينَ فورة،أي واملُفَستمع،:باجلم يف اآلية على حنو ما قاله أهل اللُّغ٨(فاحشا،:وعن احلسن)٧(الكثري ا( 

  )٩.(أن هؤالء حيبون املال حبا كثريا،فهم حريصون على أمور الدنيا،غافلون عن أمور اآلخرة:واملعىن
  

عدد ،وجيوز أن يكون الشـيء  فاملفردة هنا تعرب عن الكثرة اتمعة،أما الكثرة وحدها فإا تدل على زيادة ال 
ستعارة االعدد وما ال يصح أن يعد ال تصح فيه الكثري إال على كثريا غري جمتمع؛لذلك ال نقول كثري إال يف ماله 

  )١٠.(حظ وافر وال نقول كثري :توسع ،بينما الوفرة اجتماع آخر الشيء حىت يكثر حجمه،لذلك نقولالو
  

حبا ومجا من حيث عدد احلروف واإلدغام وتقارب املخرجني يف الباء  ونالحظ يف املفردة التوازن بني كلميت
  )١١.(وامليم،وهذا ما يعرف باجلانب املوسيقي يف نسق اآليات

___________________  
 .٢٨٣:،الفروق الفردية٢٠٠:اللُّغةمقاييس :انظر .١
 .٣١/١٥٧:التفسري الكبري  ،٢٠/٥٤:تفسري القرطيب  ،١٠/٢٧٧: تهذيب اللُّغة :انظر .٢
 ،١/٣٤٢:،عمدة احلفـاظ ٢٠٠:املُفْردات،]مجم:[،التاجالعني،الصحاح،خمتار الصحاح،اللسان،القاموس احمليط :انظر .٣

 .١/٢٧٨:،الفرق١/١٢١:بتثليث الكالم،إكمال اإلعالم ١/٧٩:اللُّغةالعدد يف 
 .١/١٢٢:مال اإلعالم بتثليث الكالمإك ،١٠/٢٧٥:تهذيب اللُّغة،٢٠٠:املُفْردات،١/٢٢٩:مجهرة اللُّغة :انظر .٤
 ].مجم:[،املصباح املنري،املعجم الوسيط٢٨٣:الفروق الفردية ،٤/٣١٨:كشف املشكل :انظر .٥
، ١٥/٢٥٠:تهذيب اللُّغة،١/٩٢:اللُّغةمجهرة  :،وغري منسوب يف٤/٣:اخلزانة:يف الصلْتالبيت منسوب ألمية ابن أيب  .٦

،أحاديـث  ١/٩٦٥:كتاب الكليات ،٢/٤٣١:،احلماسة البصرية٢٦٧/ ١:اء،طبقات فحول الشعر٤/١٣٥:األغاين
 ].ملم:[اللسان،التاج،خمتار الصحاح،١/١٠٦:الشعر

 .٤/٣٣٨:،تفسري النسفي٥/٤٨٩:يضاوي،تفسري الب٩/١٥٧:أَبِي السعود،تفسري ٢/١٢٢:الدر املنثور:انظر .٧
 .١٠/٣٤٢٨:،تفسري ابن أيب حامت٨/٥١٠:الدر املنثور:انظر .٨
 .٤/٤٨٥:تفسري البغوي،٣٠/١٨٥:تفسري الطَّبرِِي  :انظر .٩

  .٢٨٣:الفروق الفردية:انظر .١٠
  .٤٢٩:دراسات فنية يف القرآن الكرمي:انظر .١١



 ٥٥٥

  ح ث ث   
  حثيث  ـالَىعت هلقَو يف :                       

                                                          ٥٤/األعراف                                                                                                                              
  

 وفـالن )٢(،جمد سريع :أي،حتث فهو حثيث وحمثوث احثثت فالناً ف :يقال)١(،سرعةال:اللُّغةاحلث يف 
ونظريه في مسرعا،:أي،ره ،واستحثه استعجله،ووىل حثيثا ويف أم اجادا وسريعإذا كان حثيث وحثوث 

  ]البسيط:[املَعنى قَول الشاعرِِالشعرِ بِهذَا 
  

 هعبتي بيذَا الشيثاً وهثلَّى حيبِ             واقعالي درِكُه ركْض٣(لو كَانَ ي(  

يعقب الليل النهار،فيدركـه   :،أياللُّغةعلى حنو ما قاله أهل  باملفردة يف اآلية في املُراد املُفَسرونَ        
 "فعيل"،وحثيث هنا"وذلك أنه إذا كان يعقب أحدهم اآلخر وخيلفه فكأنه يطلبه ):"٤(قال البغوي.سريعا

  .يتعقبه سريعا:،أي"حمثوثا" أو" حاثا"احلث مبعىنمن 

أن الليـل والنـهار    "أن اآلية تدل علىومن هذه اآلية ومثيالا تتضح لنا كروية األرض،ذلك         
وهذا التتابع ال يكون إال أحدمها اآلخر، وأن كالً منهما حيل حمل اآلخر،جيريان يف تتابع ،حيث ال يسبق 

على خط دائري ، وال يكون على خط مستقيم وإال لكان هناك ليل واحد وار واحد، مما جيعل التتابع 
  )٥".(ض املشار إليه يف اآلية مستحيالًعلى وجه األر

_____________  
،عمـدة  ]حثـث :[،اللسـان،التاج،املعجم الوسـيط،القاموس احملـيط   ٣/٢٧٤:للُّغةتهذيب ا،٢١٨:املُفْردات:انظر .١

 .٤/٢٨٩:،تفسري البحر احمليط٢/٥١٥:،احملكم واحمليط األعظم١/٣٧٣:احلفاظ
 .١٤/٩٦:التفسري الكبري ،٢/٥١٥:احملكم واحمليط األعظم  :انظر .٢
،غريب احلديث البـن  ١/١٨٣،١٠/٢٤:اللُّغةتهذيب ،٤/٢٦:،خزانة األدب١/١:البيت لسالمة بن جندل يف ديوانه .٣

 ].ركض:[،اللسان،التاج٢/٨١:،الفائق١/١٥٤:،درة الغواص يف أوهام اخلواص٢/٧٧:قتيبة
،التسـهيل لعلـوم   ١/٢٠٤:،التبيان يف تفسري غريب القـرآن ١/١٢٩:تنوير املقباس:،وانظر٢/١٦٥: تفسري البغوي .٤

 :،تفسـري القـرطيب  ٢/٢٢١:،تفسري ابـن كـثري  ٣/٢٣٢:لسعودأَبِي ا،تفسري ٢/٤٠٩:،احملرر الوجيز٢/٣٤:التنزيل
 .٢/١٥:،تفسري النسفي١/٥٣٨:،تفسري السمرقندي٨/٢٠٦:الطَّبرِِي،تفسري ٧/٢٢١

ــايل        .٥ ــرابط الت ــات،على ال ــبكة املعلوم ــى ش ــوع عل ــية موض ــورة الغاش ــأمالت يف س  :ت
http://www.islamdor.com/vb/showthread.php?t=10055  



 ٥٥٦

  

  :كما يشري إليه بدقة قوله تعاىلوعليه يكون تتابع الليل والنهار على األرض يف شكل دائري ،

        ]والتقليب يعين الدورة بشكل دائري ال السـري يف خـط    ،]٤٤/النور

  :اً قوله تعاىلويزيد وضوح،مستقيم                  

  )١.(وال يكون التكوير إال على سطح كروي دائري]٥/الزمر [ 

  
يكـون فيمـا   واحلض  أن الفرق بني احلض واحلث أن احلث يكون يف السري والسوق، اللُّغةوذكر أهل 

التحريض كاحلث،إال أن احلث يكون بسوق وسري،واحلض ال يكون :احلض):"٣(غبقال الرا)٢(.عدامها
  ".بذلك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  

-http://www.ebad :اخلالق،عبــد ايــد الزنداين،الشــبكة العنكبويــة،على الــرابط التــايلتوحيــد  .١
alrhman.com/gawab9.htm 

،مقاييس ٢/٢٥٠:واألدب  اللُّغةاملزهر يف علوم  ،١/٢٨٣:التعاريف  ،١/٢٤٠:درة الغواص يف أوهام اخلواص :انظر .٢
يف  اللُّغـة ، فرائـد  ٥٩:،ظاهرة الترادف يف ضوء التفسري البياين للقرآن الكرمي١/٤٠٨:كتاب الكليات ،٣٤٣:اللُّغة

 .٦٤، ٦٣:الفروق
  .٢٤١:املُفْردات .٣



 ٥٥٧

  ن ذ ح   
  حنيذ  ـالَىعت هلقَو يف:                                  

                                                                        ٦٩/هود                                               
  

شـويتها  :أي،حنذت الشاة أحنذها حنذانذا،وحنذ الضأن حينذه ح:يقال)١(اإلنضاج،:األصل يف احلنذ   
 شوتنا أوطبختنـا، :حنذتنا الشمس كما يقال:وقد يقال جمازا)٢(،فوق حجارة حمماة لتنضجها هاوجعلت

لُ خبدج يهجو أبا خنيلة)٣(حر حمرق،:أيناذ وحمنذ على املبالغة،وحرِِ قَوعالش يز: [ونظريه فجالر[  
  

  

  )٤(مشقَذَا لَألعادي وشال مني        نذَاحم اًحناذ النخيالَت القى
  

من غري أن )٥(شي اللَّحم بوضعه فوق حجارة حمماة لتنضجه،: حرا ينضجه وحيرقه،واحلنذ يف اللُّغة :أي
 ،ومنه في الشـعرِِ قَـولُ  وجعلته فوق حجارة حمماة لتنضجهشويته :حنذت اللحم،أي:،يقالمتسه النار

اجالعة يصف احلمار أو األتان جبؤز:[بن رجالر[  
  )٦(ورهبا من حنذه أن يهرجا

  

مشوي ،قال املُفَسرونَ في املُراد به هنا على حنو مـا قالـه أهـل    :وحنيذ يف اآلية فعيل مبعىن حمنوذ،أي
    :ية األخرىعلى احلجارة احملماة،واملعىن كما يف قول اهللا يف اآل)٧.(اللُّغة،أي مشوي    

         ]إال أن يف املفردة معىن زائداً على معىن مسني،وهو الدالله على أنه ،]٢٦/الذاريات
  )٨.(مشوي حار ال زال يقطر ودكه
_________________  

 . ٢٨٥:مقاييس اللُّغة:انظر .١
 ].حنذ:[،خمتار الصحاح،القاموس احمليط٢١/٣٩:عمدة القاري،٢/٥١٠:رفتح القدي،٩/٦٣:تفسري القرطيب:انظر .٢
 ].حنذ:[،التاج٣/٢٩٠:احملكم واحمليط األعظم  :انظر .٣
 ].خنل[،]شعذ[،]حوذ:[، اللسان،التاج٦/١٥٣، ٣/٢٩٠:احملكم واحمليط األعظم .٤
 ،]حنـذ [ :التاجسان،القاموس احمليط،لالصحاح،ال،١/٥٠٩:،مجهرة اللُّغة٤/٢٦٨:ة،تهذيب اللُّغ٢٦٠:املُفْردات:انظر .٥

 .٣٨٢:فرائد اللُّغة يف الفروق،١/١٤٤:،أساس البالغة٢/٤٧١:غريب احلديث للحريب
،إصـالح  ٦/٣٢:،تهـذيب اللُّغـة  ١/٢٣٥:،وهـو يف مجهـرة اللُّغـة   "فصبحا ماء روى وفلجـا :"تكملة البيت .٦

 .١٢/٦٩:،تفسري الطَّبرِِي٢/٤٧٢:،غريب احلديث للحريب١/٧٨:املنطق
، ٤/٢٣٦:،تفسري ابن كـثري ٤/٢٢٤:،تفسري أَبِي السعود٢/١٠٩:،التسهيل لعلوم التنزيل٤/٤٤٦:الدر املنثور:انظر .٧

 .٢/٥١٢:لقدير،فتح ا١/٥٢٦:،تفسري الواحدي١٢/٧٠:، تفسري الطَّبرِِي٩/٦٣:تفسري القرطيب
 .١٢/٩٤:روح املعاين ،٤/٢٢٤:تفسري أَبِي السعود :انظر .٨



 ٥٥٨

    ح ي ر   
  حريان  ـالَىعت هلقَو يف:                    

                                           ٧١/األنعام                                                    
  

حار حيار حرية،فهو حائر وحريان،واحلائر واحلريان :يقال)١(التردد يف الشيء،:أصل احلرية يف اللُّغة        
 تردد الفكر وتشعب الرأي،:حتري يف األمر واستحار،إذا تردد فيه،واحلرية:الَّذي ال يهتدي جلهة معينة،يقال

مسي كذلك ألن املاء يف هذا املكان )٢(؛"خيرج جيتمع فيه املاء فيتحري وال الَّذي املطمئن املوضع:احلائر"و
  ]الرمل:[الشاعرقال .ضه على بعض،فكأنه ال يدري كيف جيري،ومنه مسيت احلرية ذا االسميتردد بع

  )٣(أَينما الريح تميلْها تملْ                            صعدة نابِتة يف حائر 
  ]الطَّوِِيل:[وقال أبو ذؤيب

  )٤(قَضى شبابِي واستحار شبابهات              ثَالَثَةَ  أَعوام فَلَما تجرمت 
  

وحريان يف اآلية على وزن فعالن من حار حيار قال املُفَسرونَ يف معناها يف اآلية على حنو ما قاله أهـل  
وهذا مثل )٥(وال أين يذهب، ال يدري كيف يصنع لَه،حاد عن احلق وضل عنهالتائه الَّذي قد :أي:اللُّغة

قال ابن )٦.(للكافر،يكون الكافر حريان يدعوه املسلم إىل اهلدى فال جييب -نه وتعاىلسبحا-ضربه اهللا 
  :قولهعن ابن عباس ):"٧(جرير الطَّبرِِي                     

          ،ي الرجل هورجل اهللا،وهو هلدى بيستجي ال الَّذ يف وعمـل  الشيطان، أطاع 
 يأمرونه الَّذي أن ويزعمون اهلدى، إىل يدعونه أصحاب عنه،وله وضل احلق عن وحار باملعصية، األرض
  "..اجلن إليه تدعو ما والضاللة اهللا، هدى اهلدى إن:اإلنس من ألوليائهم ذلك اهللا يقول،هدى

______________________  
 .٢٩١، ٢٩٠:اللُّغةيس مقاي:انظر .١
 .٧/١٨:،تفسري القرطيب]حري:[،اللسان١/٤٦٧:النهاية يف غريب احلديث واألثر،٢٦٣:املُفْردات:انظر .٢
، ٣/١١٣:، كتـاب سـيبويه  ٢/٩:تهـذيب اللُّغـة  ،٣/٤٧:خزانة األدب:مل أقف على صاحب البيت ،والبيت يف .٣

 ] . حري:[التاج ، اللسان،٢/٧٥:تضب، املق٢/٦١٨:، اإلنصاف يف مسائل اخلالف٢/٥٧:اللباب
 ...)ثالثة أحوال(،٣/٤٣٦:،احملكم واحمليط األعظم١/١٤٩:،ويف أساس البالغة]حري:[اللسان،التاج .٤
، ٤/١٦١:،تفسري البحـر احملـيط  ٧/٢٣٧:الطَّبرِِي،تفسري ٢/١١٧:،تفسري السمعاين٢/١٤٦:تفسري ابن كثري:انظر .٥

 .٢/٣٦:الكشاف
 .٢/٢١٢:تفسري الصنعاين ،١/٤٧٨:تفسري السمرقندي ،٧/٢٣٧:تفسري الطَّبرِِي :انظر .٦
  .٧/٢٣٧:تفسري الطَّبرِِي .٧



 ٥٥٩

   خ م ط   
  مخط  ـالَىعت هلقَو يف:                      

                                                        ١٦/سبأ                                                                                                                              
  

مخطت الشاة إذا سلختها وجردا من اجللـد  :يقال)١(االجنراد واملالسة،:يف اللُّغةأصل اخلمط          
) ٢(ضرب من األراك له محل يؤكل،:،واخلمط عند أهل اللُّغةخمطَ يخمطُ خمطاًوشويتها،الفعل منه 

  ]الطَّوِِيل:[قَول الشاعرِِ ومن استعمال املفردة في الشعرِِ
  

  )٣(أغن غضيض الطرف من خلل اخلمط    وما مغزل فرد تراعي بعينها  
  
  :ثالثة أقواليف اآلية على  "اخلمط"في املُراد باملُفَسرونَ و
  

 يكـون  على هذاو)٧(والضحاك،)٦(،وجماهد)٥(،واحلسن)٤(،قاله ابن عباس،أنه األراك  :األول
  .يسمى الربيرالَّذي أكله مثره 

  
  

____________  
  

 .٣٣٢:اللُّغةمقاييس :انظر .١
٢. ةاللُّغ بيذهفـتح  ]مخـط :[،اللسان،الصـحاح،خمتار الصـحاح  ]باب اخلاء والطاء وامليم معهما[،العني٧/١١٧:ت،

 .١٤/٢٨٦:،تفسري القرطيب٤/٣٢١:القدير
 .١/٣٧٢:،واإلتقان ٦/٦٩١:الدر املنثور :يف البيت بال عزو .٣
،زاد ٣/٢٤٤/،تفسـري الثعـاليب  ١٠/٣١٦٦:،تفسري ابن أيب حـامت ٤/٤١٤:،احملرر الوجيز٦/٦٩١:الدر املنثور:انظر .٤

 .٣/٥٥:،اآلداب الشرعية٢٢/١٢٧:،روح املعاين٦/٦٩١:،اإلتقان يف علوم القرآن٦/٤٤٦:املسري
 .٦/٤٤٦:،زاد املسري١/٣١٧:،التبصرة٢٢/٨١:فسري الطَّبرِِيت:انظر .٥
 .١٣٠/ ١٩:،عمدة القاري١/٣١٧:،التبصرة٢٢/٨١:لطَّبرِِياتفسري :انظر .٦
 . ١٣٠/ ١٩:عمدة القاري:انظر .٧



 ٥٦٠

 أومحوضـة   أومثرته كريهة الطعم مبـرارة  و"وزاد بعضهم).١(،قاله أبو عبيدةكل شجر ذي شوك:الثاين
  )٢(."حنوه

  
 وعلى هذا)٤(،جاجالزو)٣(،قاله املربد ،أنه كل نبت قد أخذ طعما من املرارة حىت ال ميكن أكله:الثالث
  .اخلمط اسم للمأكوليكون 

  
 انَكَ اًاكَر،أَارِمن الثِّم درجاَأل رِجأن املقصود أن اهللا مل يترك هلم سوى الش-واهللا أعلم  - والراجح       

  .غَيره،لأَنه اَألقْرب إِىل أَصلِ اللُّغة وأَ
  

  د هـ ق  

 دهاقا  هلقَو يالَى فعت:                               ٣٤/النبأ                                                                                    
   
  

ـ  تقْهد:الُقَي)٥(يف مجِيٍء وذهابٍ،االمتالء :اللُّغةق يف هالد لُصأَ        ـ هد سأْالكَ ـ هود اًقَ  :أي،اًاقَ
أْلَمتاهو،هنابنِ حديثُ م عاسٍب  أنه قال":ربما سمعت العباس قُيلُو:اسقنا وادهلَ قأي)٦(،"ان:لَ أْلَامان.  
  
  
  

________________  
  

،تفسـري البحـر   ١٩/١٣٠:،عمـدة القـاري  ١/٣٤٣:،البيان يف تفسري غريب القرآن١/٢١١:غريب القرآن:انظر .١
 .٦/٤٤٦:،زاد املسري٢/٦٥٣:،إبراز املعاين٤/٣٢٦:معاين،تفسري الس١٤/٢٨٦:،تفسري القرطيب٧/٢٤٦:احمليط

 .٤/٤١٤:، احملرر الوجيز٣/٢٤٤/تفسري الثعاليب .٢
 .١/٣١٧:،التبصرة٦/٤٤٦:،زاد املسري٣/٥٥٤:تفسري البغوي:انظر .٣
 .١/٣١٧:،التبصرة٦/٤٤٦:،زاد املسري٣/٥٥٤:بغوي، تفسري ال]مخط:[اللسان:انظر .٤
 . ٣٦٨، ٣٦٧:اللُّغةمقاييس :انظر .٥
،أمـايل  ٣٠/١٨:،روح املعـاين ١٠/٣٣٩٦:،تفسـري ابـن أيب حـامت   ٣١/١٩:،التفسري الكبري٨/٣٩٨:الدر املنثور .٦

 .١/١٣٠:، حادي األرواح١/٧٢:احملاملي

  



 ٥٦١

  ]الوافر:[شِ بنِ زهيرِ العامرِيومنه في الشعرِ بِهذَا املَعنى قَولُ خدا
  

  )١(فأَترعنا له كَأساً دهاقَا                                 أتانا عامر يرجو قرانا 
  

  ]  الرجز:[وقول اآلخر
  )٢(من مائها بكأسك الدهاق                   أال فاسقين صرفا سقاين الساقي

    

) ٣(ملْأَى،وبه قال ابـن عبـاس،  : دهاقا يف اآلية على حنو ما قاله أهل اللُّغة،أيوأكثر املفسرين يف معىن
على ممتلئة متتابعة :واملعىن)٨(صافية،:وعكرمة)٧(متتابِعة،:وابن جبري)٦.(وجماهد)٥(واحلسن،)٤(وقتادة،

  )٩.(شاربيها بكثرة وامتالء
  

وأشـهر   القول األول أظهرتتابعى وصافية،إال أن مألى وم:وميكن اجلمع بني كل املعاين هنا،أي        
  .ويتفق مع أصل الدهاق يف اللُّغة العربية الَّتي جاء القرآن الكرمي عليها

____________  
 يلقب كان،وشجعام عامر بين أشراف من جاهلي، شاعر: صعصعة بن عامر بين من العامري، زهري بن خداشهو  .١

 يكثـر  خداش الفجار،فكان حرب يف أباه قتلت قريش إن يقال،واحلماسة الفخر شعره لىع يغلب،)الضحياء فارس(
 أنـه  والصـحيح  ،ذلـك  بعـد  أسلم أنه مترمجيه بعض وزاد،املشركني مع حنينا،وشهدها أدرك:وقيل،ها هجو من

 .٨/٣٩٨:الدر املنثور:،وبال نسبة يف]دهق:[اللسان،التاج:والبيت يف،)٢/٣٠٢:األعالم(.جاهلي
 .٥/٣٦٩:،فتح القدير١٩/١٨٣:تفسري القرطيب:لبيت بال نسبة يفا .٢
،تفسـري  ٤/٣٨٢:،تفسـري الثعـاليب  ١٩/١٨٣:،تفسري القرطيب٣٠/١٩:الطَّبرِِي،تفسري ٨/٣٩٨: الدر املنثور:انظر .٣

،زاد ١٥/١٤٨:،عمـدة القـاري  ١٠/٣٣٩٥:،تفسـري ابـن أيب حـامت   ١٠/١١٨:،تفسري الثعليب٤/٤٣٩:البغوي
 .١/١٢٩:،حادي األرواح٣/٤٩٨:يق التعليق،تغل٩/١٠:املسري

،تفسري ابن ١٠/١١٨:، تفسري الثعليب١٩/١٨٣:، تفسري القرطيب٣٠/١٩:الطَّبرِِي، تفسري ٨/٣٩٨: الدر املنثور:انظر .٤
 .٥/٣٦٩:،فتح القدير٩/١٠:،زاد املسري٣/٣٤٣:، تفسري الصنعاين٤/٤٦٦:كثري

،تفسري ابن ١٠/١١٨:، تفسري الثعليب١٩/١٨٣:، تفسري القرطيب٣٠/١٩:يالطَّبرِِ،تفسري ٨/٣٩٨: الدر املنثور:انظر .٥
 .٥/٣٦٩:،فتح القدير٩/١٠:،زاد املسري٤/٤٦٦:كثري

،تفسـري البحـر   ٤/٤٣٩:،تفسري البغـوي ٤/٣٨٢:،تفسري الثعاليب١٠/١١٨:،تفسري الثعليب٢/٧٢٢:تفسري جماهد .٦
 .٥/٣٦٩:،فتح القدير٣٠/١٨:،روح املعاين٨/٤٠٧:احمليط

 ،٤/٤٣٩:،تفسري البغـوي ٤/٣٨٢:،تفسري الثعاليب١٠/١١٨:،تفسري الثعليب٢/٢٤٥:ب احلديث للخطايبغري:انظر .٧
 . ٥/٤٢٨:،احملرر الوجيز٨/٤٠٧:تفسري البحر احمليط

، زاد ٤/٤٦٦:، تفسـري ابـن كـثري   ٦/١٤١:،تفسري السمعاين٨/٣٩٩:الدر املنثور،٣٠/١٩:الطَّبرِِيتفسري :انظر .٨
 .٣٠/١٨:، روح املعاين٣١/١٩:،التفسري الكبري٥/٤٢٨:يز، احملرر الوج٩/١٠:املسري

  .٣٠/١٨:تفسري الطربي :انظر .٩



 ٥٦٢

  ر خ و   
  رخاء الَىعت هلقَو يف:                                

                                                                 ٣٦/ص                                                                                                                              
  

 ):٢(قال ابن منظور.لني:أي -بكسر الراء وفتحها-شيء رِخو :يقال)١(األصل يف الرخاوة اللني،       
فرس رخو،إذا كانت سـهلة  :ومنه قوهلم)٣(اللني السهل،و"الرخو والرخو والرخو اهلش من كل شيء"

  ]ملالكا: [في الشعرِِ قَول الشاعرِِومنه  مسترسلة،
  )٤(حلَق الرحالَةِ  فَهي رِخو تمزع          تعدو به خوصاُء يفْصم جريها 

  :ثالثة أقوال يف اآلية"رخاء"بـ في املُرادو
 :الثالـث )٨(.جماهـد  عن،أا الطيبة:الثاين)٧(.والضحاك)٦(،واحلسن)٥(،عن ابن عباس،مطيعة:األول
فهي مع قوا لينة،وهي مطيعة؛ألا جتري بأمره فال تعارض بني هذه األقوال؛وال )٩.(عن ابن زيد ،اللينة

  :في قَوله تعالَى وصفها بأا عاصفةال تعارض بني هذه اآلية وبني تعصيه،وهي طيبة ألا ال تعصف،و
            ]نافاة بني اآليتني فـإن  ال م:األول:من وجهنيوذلك "،]٨١/األنبياء

ة إال أا ملا جرت بأمره كانت لذيذة طيبـة فكانـت   فاملراد أن تلك الريح كانت يف قوة الرياح العاص
  )١٠".(وال منافاة بني األمرين،الريح كانت لينة مرة وعاصفة أخرىأن تلك :والوجه الثاين .رخاء

___________  
 .٤٤٧:اللُّغةمقاييس :انظر .١
 .١/٢٦٧:،مواهب اجلليل٥/٢٩٥:،احملكم واحمليط األعظم]رخو:[التاج،القاموس احمليط:ظروان].رخو:[اللسان .٢
 .٨٢، ٢/٨١:،عمدة احلفاظ]رخو:[،التاج،املصباح املنري١٣/٢١٧:تهذيب اللُّغة،٣٤٨:املُفْردات:انظر .٣
واحملـيط  ،احملكـم  ٤٢٧/ ١:،املفضـليات ٢٠٩/ ١:مجهـرة أشـعار العـرب   :البيت أليب ذؤيب اهلـذيل،وهو يف  .٤

 ].رحل:[،اللسان، التاج٣/٣٠٠:األعظم
،زاد ٢٣/٢٠٣:،روح املعـاين ١٠/٣٢٤٤:،تفسري ابن أيب حامت٧/١٨٩:الدر املنثور،٢٣/١٦١:الطَّبرِِيتفسري :انظر .٥

 .٧/١٤٠:،زاد املعاد٢٣/٢٠٣:، روح املعاين٦/١١٥:،معاين القرآن ٧/١٤٠:املعاد
 .٧/٣٨٢:،تفسري البحر احمليط٧/١٤٠:،زاد املعاد٢٣/٢٠٣:،روح املعاين٢٣/١٦١:الطَّبرِِيتفسري :انظر .٦
  .املصادر السابقة:انظر .٧
 .١/١٢٢:،مقدمة فتح الباري٧/٣٨٢:،تفسري البحر احمليط٧/١٤٠:، زاد املعاد٢٣/١٦٠:الطَّبرِِيتفسري :انظر .٨
 .٢٣/١٦٠:الطَّبرِِيتفسري :انظر .٩

 .٧/١٤٠:زاد املعاد، ٤/٤٣٣:فتح القدير  :،وانظر أيضا٢٦/١٨٣:التفسري الكبري .١٠

  
  



 ٥٦٣

  ر د ء   
  ردءا   ـالَىعت ـهلقَو يف:                     

                                                    ٣٤/القصص                                                                                                                                                                  
  

ه إذا دعمته مبا يدعمه لـئال  ردأت احلائط أردؤ:يقال)١(عينا له،التابع لغريه م:الردء األصل يف            
وينصره يعينه :أي،فالنلوفالن ردء ،أعنته:ردأته أي:،يقاليشتد به األمر الَّذي )٢(املعني:اللُّغةويف .يسقط
  ]الوافر:[ل سالمة بن جندلوقومنه في الشعرِ بِهذَا املَعنى ،ويقويه

  

يئي كُلُّ أبرِدي  وفرشم ي فُلُولِ      ضبٍ ذضع دالْح يذح٣(ش(  
  

: حنو ما قالـه أهـل اللُّغـة،أي    على في املُراد املُفَسرونَ،وفعل مبعىن مفعول،فالردء اسم ما يستعان به
  )٥".(كلمهم به؛فإنه يفهم ما ال يفهمونيبني هلم عين ما أ،)"٤(معينا

  

ومعينـا  أخاه هارون وطلب من ربه الكرمي أن يرسله معه ليكون ردءا وقد اختار موسى           
هو أن يلخـص هـارون   " ):٦(يبني للقوم ما يكلمهم هو به،واملقصود بتصديقه كما يقول الرازي له،

  ."بلسانه الفصيح وجوه الدالئل،وجييب ببيانه الواضح عن الشبهات وجيادل الكفار
  
  

____________________  
  

 .٢/٨٢:،عمدة احلفاظ٣٥٠:رداتاملُفْ:انظر .١
، تفسـري البحـر   ٢٠/٧٧:،روح املعـاين ]ردأ:[،اللسان،املعجم الوسيط،املصباح املنري١٤/١١٨:تهذيب اللُّغة:انظر .٢

 .١/٣٧٦:املطلع على أبواب املقنع ، ٧/٩٨:احمليط
الشـحذ  ،و)يدشـد (، ٢٠/٧٧:روح املعـاين ) شـحيذ (،٧/٩٨:، تفسري البحر احمليط٣/٤١٤:الكشاف:البيت يف .٣

 .شحذ السكني والسيف وحنومها يشحذه شحذا أحده باملسن وغريه مما خيرج حده ،التحديد:
،عمـدة  ١/٥١٣:،تفسـري اجلاللـني  ٧/٢٤٩:،تفسري الثعليب٤/٢٩٢:،تفسري البيضاوي١/٣٢٦:تنوير املقباس: انظر .٤

 .٣/٤٣٦:أضواء البيان  ،٤/٢٧٨:،تغليق التعليق١٩/١٠٦:القاري
 .٢٠/٧٤:الطَّبرِِيتفسري  .٥
 .٢٤/٢١٣:التفسري الكبري .٦

  
  



 ٥٦٤

  ر هـ و  

  رهوا الَىعت هلقَو يف:                           

                                                                               ٢٤/الدخان                                                                                                                                                 
  

على مكـان  :الدعة واخلفض والسكون،وثانيهما:يف اللُّغة على أصلني،أحدمها "رهو"دةتدل ما           
يدل أحدها على دعة وخفض :لراء واهلاء واحلرف املعتل أصالنا):"١(قال ابن فارس.قد ينخفض ويرتفع

خفـض وادع  :أيعيش راه،:،من األصل األول قوهلم"خر على مكان قد ينخفض ويرتفعوسكون،واآل
لذلك عـرف أهـل اللُّغـة الرهـو     )٢(،ساكنة:أي ،جاءت اخليل رهواساكن،و:ساكن،وحبر راه،أي

رها يرهو رهوا :،يقال"مشي يف سكون:الرهو):"٤(قال اخلليل.وهو يف املشي السري السهل)٣(بالسكون،
  ]البسيط:[قول القطامي يف وصف النوق في الشعرِ بِهذَا املَعنى  فهو راه،ومنه 

  

  )٥(تتكلُ وال الصدور على األعجازِ     األعجاز خاذلةٌ   يمشني رهواً فال
  

  ]البسيط:[منه قول اآلخركذلك ، اتئادا وسكونا ومتاهال نيمعناه ميش
  

  )٦(أو أُمةٌ  خرجت رهواً إىل عيد         طري رأت بازياً نضح الدماِء به  
  

  .خرجوا يف سكون ومتاهل :أي
_____________  

  

 .٤٢٥:اللُّغةمقاييس  .١
 .٤/٤١٧:احملكم واحمليط األعظم .٢
  ٢٥: الطَّبـرِِي ،تفسـري  ١/٢٦٢:،أساس البالغـة ]رهو:[،اللسان،التاج،املعجم الوسيط٦/٢١٤:تهذيب اللُّغة:انظر .٣

 .١٠٣:شرح غريب القرآن الكرمي ،٨/٣٥٢:،تفسري الثعليب٤/١٥١:لبغوي،تفسري ا١٦/١٣٨:،تفسري القرطيب١٢٢/
 .]رهـو:[املعجم الوسيطني،الع .٤
،ديـوان  ٦/٢١٣:تهذيب اللُّغـة ،١/٢٤٢:،مجهرة أشعار العرب٢٤/٢٥:،األغاين٦/٤٣٦:خزانة األدب:البيت يف  .٥

، كتـاب   ١/١٩٥:،اتفاق املباين وافتـراق املعـاين  ٢/٦٩٨:،حماضرات األدباء١/١٤٦:،الصناعتني٢/١١٩:املعاين
 .١٠٣:،شرح غريب القرآن الكرمي]رهو:[اج،اللسان ،الت١٥٠:األضداد البن األنباري

 .٨/٣٥٢:،تفسري الثعليب٢٥/١٢٢:الطَّبرِِي،تفسري ١/١٥٠:الزاهر البن األنباري:يف البيت بال عزو .٦

  



 ٥٦٥

كما هو احلـال يف  لسري السهل ل عندهم يكون فقد)١(،الرهو من األضدادهذا وتذكر كتب التراث أن 
  ]الوافر:[يف قَول الشاعرِِ كماالسريع السري يكون قد واألبيات السابقة،

  

  )٢(سوابقهن كالرجل القيامِ                    يرين عصائباً يركُضن رهواً  
  ]الطَّوِِيل:[وقول اآلخر

  

لَفأرسكأَ عاالًا رِها رهوهان                     جراد زهته ريح أَفَ جندت٣(ماه(  
  

ال يباع :"،ومن األخري حديثجيتمع فيه املاء الَّذي منها واملنخفضمن األرض، عاملرتف ومن األصل الثاين
والرهـوة  ):"٥(ابن سـيده قال .املوضع الَّذي يستقر فيه املاء الخنفاضه:أي)٤(،"نقع البئر وال رهو املاء

سـبحان  :،فمثال االخنفاض ماحكاه األصمعي أن أعرابيا نظر إىل بعري فاجل،فقال"ضد االرتفاع واالحندار
العبـاس   فهذا من االخنفاض،ومنه ـذا املعـىن فـي الشـعرِِ قَـولُ أيب     )٦(،!رهوةٌ بين سنامين! اهللا

  ]الرجز:[النمريي
  )٧(يف رهوة يدلَّيت رِجلَ

  

  ]الطَّوِِيل:[فقوله دليت يدل على االخنفاض،كذلك منه قول اآلخر 
  

  )٨(اوبهلُقُ اناجلَن تفَزع من روعِ              ةورهبِ اتعضراُء املُسالن لُّيظَّ
_____________________  

،كتـاب األضـداد البـن    ٩٤:،كتـاب األضـداد للصـاغاين   ١٤٨:كتاب األضداد البن األنبـاري :انظر: انظر .١
،تفسـري البحـر   ١٦/١٣٧:،تفسري القـرطيب ٧/٤١٠:الدر املنثور،١٥٩: ،ثالثة نصوص يف األضداد٦٧:السكيت

 ].رهو:[اللسان ،١٣٨:االشتراك والتضاد يف القرآن الكرمي،٨/٣٢:احمليط
سـوابِقُهن كاحلـدإ   ] (رهو:[،واللسان٦/٢١٤:تهذيب اللُّغة،ويف ١/١٢٤:البيت للبيد بن ربيعه العامري يف ديوانه .٢

  .)التؤامِ
 ].رهو:[البيت بال نسبة يف اللسان .٣
 .مل أجد له خترجيا. ٥/١٠٧:النهاية يف غريب احلديث واألثر،٣/١٢٢:ديث البن سالم،غريب احل٤/١٧:الفائق .٤
 .١١٢:كتاب األضداد:لك قول قطرب يف،كذ٤/٤١٩:احملكم واحمليط األعظم .٥
 .٦٨:ضداد البن السكيتكتاب األ: انظر .٦
،احملكـم  ١/٣٥٣:قتيبةغريب احلديث البن :،والشطر هذا فقط  يف نالتا عند ذاك القرارا فما :هذا صدر بيت وعجزه .٧

، ويف ]رهـو :[، ويف اللسان بكامل البيـت ٦/٢١٤:تهذيب اللُّغة،٣/١٠٨:،معجم البلدان٤/٤١٩:واحمليط األعظم
 .منسوبا إىل أم اهليثم١/١٩٤:اتفاق املباين وافتراق املعاين

غـري   ٢/٨٠٨:غـة اللُّ،ويف مجهـرة  )تبيت النسـاء (،١/٣٣٣:املفضليات:البيت منسوب إىل بشر بن أيب خازم يف .٨
 ).تظل النساء] (رهو:[،ويف اللسان)يظل النساء(٤٢٥: اللُّغةمنسوب،مقاييس 



 ٥٦٦

  ]الوافر:[عمرو بن كلثوم قول)١(وهو اختيار األصمعي وابن مشيل،:ومثال االرتفاع
  

  دح ةَ  ذاتوهثْلَ رنا مبصحافَظَةًٍ                       نين مابِقا الس٢(اوكُن(  
  

  ]الطَّوِِيل:[الرمة يذ وقول
  

  )٣(من الطَّريِ أقنى ينفُض الطَّلَّ أزرق     نظَرت كما جلَّى على رأسِ رهوةٍ  
  

ويبدو أن سبب القول بالتضاد هو بسبب املعىن العام،واحلق أنه ال ضرورة لتخصيص املعىن العـام         
  )٤. (الرائحة،وما من مسوغ لتخصيصها بالطيبة أو النتنة ليكون ضدا،فالعرف مثال لعموم

  
قـال جماهـد   و)٥(،"ساكنا:"قال ابن عباس معناهف:واختلفت عبارة املفسرين يف تفسري الرهو           

 : من قوله تعـاىل ) ٦(، "يبسا:"معناه                ]  وقـال  ]٧٧ /طـه
هو الَّذي تؤيـده  وقول ابن عباس )٨(،"سهال:"وقال ابن زيد)٧(،"معناه دمثا لينا:"مزاحمالضحاك بن 

 واحد معىن إىل يرجعان ومها":عرفة ابن الق،فإن العيش الواهي هو الَّذي يف خفض ودعة وسكون؛اللُّغة
 ملوسـى  وانفـرج  جريـه  يسكن البحر كان وكذلك،انفرج جريه سكن إذا نهلفظامها،إل اختلف وإن
)."٩(  

____________________ 
 .٦/٢١٤:تهذيب اللُّغة: انظر .١
،غريب احلديث البن ٢/٦٧٩:،غريب احلديث للحريب٦/٢١٤:،تهذيب اللُّغة١/١٢٠:مجهرة أشعار العرب:البيت يف .٢

،كتـاب األضـداد البـن    ١/١٩٥:، اتفـاق املبـاين وافتـراق املعـاين    ٢/٦٨٠:،معجم ما استعجم١/٣٥٣:قتيبة
 ].رها:[،اللسان،التاج١١٣: ،كتاب األضداد لقطرب١٤٩:،كتاب األضداد البن األنباري٦٨:كيتالس

 ].رها:[، اللسان،التاج١/٥٢٦:،أساس البالغة٤/٤١٩:،احملكم ١/١٠٥:البيت يف ديوانه .٣
 .٢٣٤:التضاد يف القرآن الكرمي:انظر .٤
 .٨/٣٦:فسري البحر احمليط،ت٢٥/١٢٢:،روح املعاين٤/١٣٧:،تفسري الثعليب٥/٧٢:احملرر الوجيز:انظر .٥
،تفسـري ابـن   ٥/٧٢:، احملـرر الـوجيز  ١٩/١٦٢:،عمدة القاري٦/١٦٢:،معاين القرآن٧/٤١٠:الدر املنثور:انظر .٦

 .١٦/١٣٧:،تفسري القرطيب٢٥/١٢٢:،تفسري الطَّبرِِي٤/١٤٢:كثري
 .٨/٣٦:،تفسري البحر احمليط٥/٧٢:احملرر الوجيز:انظر .٧
 .املصادر السابقة:انظر .٨
 .١٦/١٣٧:سري القرطيبتف:انظر .٩



 ٥٦٧

  ز ب ن  
  الزبانية الَىعت هلقَو يف:                         ١٨/العلق                                                                                                                              

   
املدافع :أي)٢(،"ال تقبل صالة الزبني:"زبنه مبعىن دفعه،ويف احلديث:يقال)١(الدفع،:اللُّغةأصل الزبن يف          

وزبنـت الناقـة   )٣(عوا،وناقة زبون إذا كان من عادا أن تدفع حالبها عن حلبها،لألخبثني،وتزابن القوم تداف
ومنـه قـول   )٤(تـدفع مـا،  :،أيألا تزبن مـا رجالها؛ وزبنتاهادفعته عن ضرعها برجلها،:ولدها،أي

  ]الكامل:[بن إمساعيل الثقفي طريح في الشعرِِ قَولُومنه )٥(،"ورمبا زبنت فكسرت أنف حالبها:"معاوية
  

  ردصم كُلُّهن ابِسنخ سغُب               تةِ  كالفَرِيشِ شنبالز دهين٦(م(  
  

أوس بـن  قـول   ذلـك  من تصدمهم وتدفعهم على التشبيه بالناقة،:أيومن ااز حرب زبون تزبن الناس،
    ]الطَّوِِيل:[حجر

ناتأَن نى مرا يمجِبٍ معتسمِ             ا ومرمرتمل ي باحلَر هتنب٧(ولو ز(  
  

هو الدفع،وهي بيع التمر يف رؤوس النخل بالتمر؛ مسيت  الَّذيمن ذلك أيضا املزابنة يف البيع مفاعلة من الزبن 
سول اهللا لذلك ى ر)٨(ن كل واحد يدفع صاحبه عما يرومه؛بذلك ألا تؤدي غالبا إىل النزاع واملدافعة،أو أل

 ديث أنهاحلفي عنها ف  "هى عن املزابنة٩".(ن(  
______________  

: ، الفـائق ٢/٢٩٤:النهاية يف غريـب احلـديث واألثـر   ،٤٦٨:اللُّغة، مقاييس ١/١٥٥٢:،احملكم١/٣٣٥:اللُّغةمجهرة :انظر .١
ــان يف إعــراب القــرآن]زبــن:[، اللســان،التاج،خمتار الصــحاح،املعجم الوســيط٢/١٠٤ ،غريــب ٢/١٢٩٥:،التبي

، فـتح  ٩/١٧٩:،زاد املسـري ٣/٥٧٤:،كشـف املشـكل  ١/٤٣٤١:،فصل املقال يف شرح كتاب األمثال١/٢٥٤:القرآن
 .١٠/١٨٧:،شرح النووي على صحيح مسلم٦/٣٢٢:،فيض القدير٥/٤٧٠:القدير

 .٢/٤٩٥:النهاية يف غريب احلديث واألثر،١/٤٣١:غريب احلديث البن اجلوزي .٢
 ].زبن:[،اللسان،التاج،القاموس احمليط١/٣٠٥:طلبة الطلبة،٢/١١٢:الفائق،٩/٦٣:احملكم واحمليط األعظم:انظر .٣
 ].زبن:[، اللسان٩/٦٣:احملكم واحمليط األعظم :انظر .٤
 ].زبن:[اللسان:انظر .٥
 .صغار اإلبل:كريه املنظر،الفريش:خنابس].فرش[،]زبن:[،اللسان،التاج٩/٦٣، ٨/٤٩:احملكم:والبيت يف .٦
،غريـب احلـديث   ١/٣٠٣:، فصل املقـال يف شـرح كتـاب األمثـال    ١/٢٦٦:لبالغة،أساس ا١/٧٠:البيت يف ديوانه .٧

،احملـرر  ٥/٤٧٠:،فتح القدير٨/٤٨٨:،تفسري البحر احمليط١/٤٨٠:،البيان والتبيني٢/١٥٩:،مجهرة األمثال١/٣٥٩:للخطايب
 ].مصع[،التاج،]رأم:[اللسان،الصحاح، ١/٩٦:الوجيز

 .٢/٩٣:مغين احملتاج ،١١/٢٩٠:اريعمدة الق، ٩/٦٤:احملكم واحمليط األعظم :انظر .٨
،اجلمـع بـني   )حتـرمي بيـع الرطـب بـالتمر    (٣/١١٧٠:، صحيح مسلم)باب بيع التمر بالتمر(٢/٧٦:صحيح البخاري .٩

،مسند عبد ٢/٧:،مسند أمحد٢/٦٢٤:،موطأ مالك١/١٤٦:،مسند الشافعي٣/٩٤:،سنن النسائي الكربى١/٤٧٧:الصحيحني
 .٣/٢٩:،تلخيص احلبري٣/٧٦:،السيل اجلرار١/٣٢٨:،املعتمد١/٢٧٨:رر الفوائد،غ١/٩٧:،الشذا الفياح١/٣١:اهللا بن عمر



 ٥٦٨

    ]الطَّوِِيل:[قَول الشاعرِِ في الشعرِ بِهذَا املَعنى ومنهتطلق هذا االسم ملن اشتد بطشه ،أيضا والعرب 
  

يمطَاعى يف موالقُص نيطَاعغَى يف مةٌ      الوانِيبز ظا غُلبعا مهلوم١(ح(  
  

  ]املُتقَارِب:[قال حسان،يزبنون الناس أي يدفعوم والزبانية الغالظ الشداد من الرجال؛ألم
  

  )٢(ور لَدى الَحرب يف املَعمعهوخ                    زبانِيةٌ  حولَ أَبيام  
  

وقال أبو )٤(بين،وقال الكسائي ز)٣(خفش زابن،األ: ن الزبانية فقاليف الواحد م اللُّغةواختلف أهل          
  )٦(.للجمع ال واحد له من لفظه كعباديد وأبابيل اامس كان أوورمبا مسع كل ذلك عن العرب،)٥(زبنية،:عبيدة

  

 نـار، مسوا بذلك ألم يدفعون أهل النار إىل ال)٧(بانية يف اآلية مالئكة النار؛بالز في املُراد املُفَسرونَو        
 : ن قال اهللا فـيهم الَّذيوهم                          
]انية:"قال قتادة.]٦/التحرميط يف كالم العرب:الزبر٨".(الش(  
  

____________  
  

 .٢/١٥٤:،السرية النبوية٣٠/١٨٨:،روح املعاين٥/٤٧٠:ح القدير، فت٢٠/١٢٦:تفسري القرطيب:البيت بال نسبة يف .١
 ].زبن:[،اللسان٩/٦٣:،احملكم واحمليط األعظم١٣/١٥٦:تهذيب اللُّغة،١/١٧٥:البيت حلسان بن ثابت،يف ديوانه .٢
 . ٨/٤٨٨:،تفسري البحر احمليط٢٠/١٢٦:،تفسري القرطيب٥/٥٠٣:،احملرر الوجيز]زبن:[التاج:انظر .٣
،كشـف  ٩/١٧٩:، زاد املسـري ٨/٤٨٨:،تفسري البحر احمليط٢٠/١٢٦:،تفسري القرطيب٥/٥٠٣:رر الوجيزاحمل: انظر .٤

 ].زبن:[،اللسان،التاج٥/٥٠٣:، روح املعاين١٣/١٥٠:تهذيب اللُّغة، ٣/٥٧٤:املشكل
وح ،ر٣٢/٢٥:،التفسـري الكـبري  ٥/٤٧٠:،فتح القدير٨/٤٨٨:،تفسري البحر احمليط٢٠/١٢٦:تفسري القرطيب: انظر .٥

 .٣/٥٧٤:،كشف املشكل٩/١٧٩:،زاد املسري٣٠/١٨٨:املعاين
 .٩/١٩٦:حتفة األحوذي ،٥/٤٧٠:فتح القدير :انظر .٦
، روح ٤/٣٤٩:،تفسري النسـفي ٣/٥٧٥:،تفسري السمرقندي٤/٥٣٠:،تفسري ابن كثري٥/٥٠٣:احملرر الوجيز: انظر .٧

 .١٩/٣٠٣:، عمدة القاري٣٠/١٨٨:املعاين
، كشـف  ٩/١٧٩:، زاد املسـري ٢٠/١٢٦:، تفسـري القـرطيب  ٣٢/٢٥:الكبري ،التفسري٥/٤٧٠:فتح القدير: انظر .٨

،التخويـف مـن   ١/٤٩٨:،الرد على املنطقـيني ٩/١٩٦:،حتفة األحوذي٣/٣٤٨:،تفسري الصنعاين٣/٥٧٤:املشكل
 .١/٦٦:،يقظة أويل االعتبار١/١٦٢:النار

  
  
  



 ٥٦٩

  ز ر ق  
  زرقا   ـالَىعت ـهلقَو يف:                                                              

                                                                                 ١٠٢/طه                                                                      
  

: ليقـا ،"بعض األلوان بني البياض والسـواد ):"١(وعند الراغباملعروف،بالضم،اللون :الزرقة         
زعينه ق-بالكسر–رِقترزقة ترقـال ابـن   .العني،واملرأة زرقاء بينة الزرقـة والرجل أزرق ،وزرقاناً ز

والعرب يتشاءمون بالزرقة ،"ني وقيل هو أن يتغشى سوادها بياضخضرة يف سواد الع الزرقة):"٢(سيده
 الشعرِِ قَولُ أحد الشـعراء ومنه في )٣(وأزرقي، أزرقو،زرِق زرقا فالن:ولونيقويكنون ا عن اللؤم،ف

  ]الطَّوِِيل:[يهجو رجال
  

  )٤(كما كُل ضبي من اللُّؤم أَزرق     لقَد زرِقَت عيناك يا ابن مكَعبرٍ  
  

  ]املُتقَارِب:[ل األعشىوقو
  

  )٥(ر أتبعه أزرقي حلم                            تدلّى حثيثاً كَأنّ الصوا 
  

والنصال  مسي بذلك غالبا ألن حدقة من يذهب بصره تزرق،)٦(العمى؛:كذلك من معاين الزرق يف اللُّغة
  ]الطَّوِِيل:[ل امرؤ القيسومنه قو)٧(زرق تشبيها للوا بالشيء األزرق،:أيضا يقال هلا

  

  )٨(أَنيابِ أَغْوالِومسنونةٌ  زرق كَ        أَيقْتلُنِي واملَشرفي مضاجِعي  
__________  

 .٣٧٩:املُفْردات .١
ال :انظر .٢ اب األمث ي شرح كت روح  ،٦/٢٥٨:تفسري البحر احملـيط  ،٢٢/٩٩:التفسري الكبري ،١/١٥٨:فصل المقال ف

 .١٦/٢٦٠:املعاين
 ].زرق:[اللسان،التاج:،وانظر٦/٢٥٢:احملكم واحمليط األعظم .٣
، ١/١٥٨:،فصـل املقـال  ٢/٧٠٨:اللُّغـة  مجهـرة :،وبال نسبة يف١٠/٣٩٩:األغاين:لسويد بن أيب كاهل يفالبيت  .٤

: ،احليـوان ]زرق: [، اللسـان،التاج ١/٢٦٩:،طبقات الشافعية الكربى١/١٩٩:،شذرات الذهب١/٥٠:األنساب
 .١٢٤:القرآن، دراسات لغوية يف ٥/٣٣٢

 ].محل:[،العني،اللسان،التاج٥/٦٨، ٣/٢٧٤:تهذيب اللُّغة،١/٢٢٧:البيت يف ديوانه .٥
 ].زرق:[القاموس احمليط،التاج:انظر .٦
 ]زرق:[التاج:انظر .٧
،دالئـل  ٥/٥١١:،معجـم األدبـاء  ٢/١٣٩:،عمـدة احلفـاظ  ٢/٩٦١:اللُّغـة ،،مجهـرة  ١/١٠:البيت يف ديوانه .٨

  ].شطن:[،اللسان١/٢٧٧:،درة الغواص١/١٣٨:،اإليضاح يف علوم البالغة١٠٤، ١/١٠٣:اإلعجاز



 ٥٧٠

  
  :بالزرقة يف اآلية على أقوال ادفي املُر املُفَسرونَواختلف 

  
) ٤(،والكلـيب )٣(،وقتـادة )٢(،وقال به احلسن)١(رواه أبو صاحل عن ابن عباسالعمى، أا مبعىن:األول

القـرآن الكـرمي مـا     من وهناكالعمى بالزرقة، يوافق كالم العرب يف تسميةالقول وهذا  )٥(الفَراء،و

  :قولـه تعـاىل  ،وهو يؤيده                              

ـ :أن رجال أتى ابن عباس فقال "ويروى ،]٩٧/اإلسراء[   :ه تعـاىل أرأيت قول      

       ،قال إن يوم القيامة فيه حاالت يكونون يف حـال زرقـا ويف حـال    ،وأخرى عميا
  )٦.("عميا

  
واملراد )٨(،الزهري به قال،من شدة ما هم فيه من األهوال ،أو )٧(زرق العيون من شدة العطش:والثاين

، أن تكون الوجوه سودا والعيون زرقـا ومن أقبح الصور ؛أنه يشوه خلقهم بسواد الوجوه وزرق العيون
   ]البسيط:[علل البخيل يف أقبح صورة وأشوهها اصورقال الشاعر م

  
  )٩(سود أَوجه علَيها العيون زرق               علَلٌ أَمواله على وللبخيلِ

______________  
  

  .٥/٣٢١:زاد املسري ،٢٢/١١٣:التفسري الكبري:انظر .١
 .٣/٣٥٤:تفسري السمعاين: انظر .٢
 . املصدر السابق:انظر .٣
 .٢٢/٩٩:،التفسري الكبري١١/٢٤٤:تفسري القرطيب:انظر .٤
 .١/٨٠:يقظة أويل االعتبار ،١٦/٢٦١:روح املعاين ،١١/٢٤٤:تفسري القرطيب:انظر .٥
 . ٣/٣٨٧:فتح القدير ،٢/٤١٢:،تفسري السمرقندي٥/٥٩٨:الدر املنثور:انظر .٦
 .١/٣٤٠:تذكرة األريب يف تفسري الغريب :انظر .٧
 .٥/٣٢١:زاد املسري:انظر .٨
 .١/٤٨٧:،احملرر الوجيز٣/٢٥:ط،تفسري البحر احملي٣/١٩١:،األغاين١/٦٦٣:البيت لبشار بن برد يف ديوانه .٩

 
   



 ٥٧١

  )٢.(ياألزهرو)١(،الزجاج قال به.تغريت أعينهم من شدة العطش،أي قد عطاشا:الثالث 
  

    :وهذا دليله من كتاب اهللا قوله تعـاىل )٣(،أبصارهم من عظم اخلوف شاخصة:الرابع   

                 ]وقولـه تعـاىل  ]١٤/اإلسراء،:            

      ]اج قالو،]٤٢/إبراهيمجخيرجـون  :"األول والرابع نيللجمع بني القول الز
  )٤(."بصراء يف أول مرة ويعمون يف احملشر

  
  )٦.(قاء اليمامة،من ذلك زرألن األزرق يكون أحد بصرا)٥(؛أي أحد البصر  :اخلامس

  
يف  لـيس  إذاملراد أبدام،جلفاف رطوبتها، أراه أن الَّذي،ويف اآلية مجع أزرق،حال من ارمني"زرقا"و

حال كوم : زرقا:" )٧(شار إىل هذا اإلمام األلوسي فقال،وقد أزرقة العيون اآلية ما يشري إىل أن املراد
  ".بدان إال من مكابدة الشدائد وجفوف رطوبتها األبدان وذلك غاية يف التشويه والتزرق األ زرق

  
  

_________________  
  

 . ١/٨٠:يقظة أويل االعتبار،٣/٣٨٧:فتح القدير،٢/٤١٢:،تفسري السمرقندي١١/٢٤٤:تفسري القرطيب :انظر .١
يقظـة أويل  ،٣/٣٨٧:فـتح القـدير  ،١٦/٢٦١:روح املعاين،١١/٢٤٤:تفسري القرطيب:انظر،و٨/٣٢٥:ذيب اللغة .٢

 . ١/٨٠:االعتبار
 .٣/٣٥٤:عاينتفسري السم:انظر .٣
 ].زرق:[،التاج٢٢/٩٩:التفسري الكبري: انظر .٤
 .٣/٣٥٤:عاينتفسري السم:انظر .٥
املثل يف حدة النظر،وجودة البصر،من أخبارها أن حسان بن تبـع  ا ضرب هي امرأة من جديس،من أهل اليمامة،ي .٦

 .نـذرت جديسـا،فلم يصـدقوها،فاجتاحهم حسـانا    رأم الزرقاء وأ"جديس"احلمريي ملا أقبلت مجوعه تريد غزو
 ).١/٣١١:اخلزانة(

 .١٦/٢٦٠:روح املعاين .٧
  
  
  



 ٥٧٢

  ز ن م  

  زنيم الَىعت هلقَو يف:                          ١٣/القلم                                                                          
  

 )٢(،املاعز حتت حليتكون معلقة  الَّتيتلك :من ذلك الزمنة)١(شيء بشيء، تعلق:األصل يف الزمنة       
وهو  ،الزنيممن هذا األصل )٣(،يقطع من أذن البعري فيترك معلقاماالزمنة مسيت بذلك ألا زيادة معلقة،و

 قـال .ألنه زيادة معلقـة بغـري أهلـه   مسي بذلك )٤(؛الدعي املُلصق بالقوم وليس منهم:يف لغة العرب
يـذم   قول حسان بن ثابـت  لشعرِ بِهذَا املَعنىفي ا ومنه، "الزائد يف القوم وليس منهم:" )٥(الراغب

  ]الطَّوِِيل[ :كفار قريش أحد
  

  )٦(لْف الراكب القَدح الفَردكما نِيط خ      وأنت زنِيم نِيطَ يف آلِ هاشم  
  

  ]الطَّوِِيل:[أيضا هلوقو 
  

  )٧(ضِ األدميِ األكارعكما زِيد يف عر            زنِيم تداعاه الرجال زِيادةً   
  

____________  
  

 .٤٦٢:اللُّغةمقاييس :انظر .١
الدر يف تداخل الكالم باملعاين  ،شجر١٩/٢٥٦:،عمدة القاري٥/٢٦٩:ير،فتح القد٨/٣٠٠:تفسري البحر احمليط:انظر .٢

 .١٠٩:املختلفة
 ].زمن:[اللسان،القاموس احمليط،التاج:انظر .٣
،تفسـري  ٣٠/٧٥:،التفسري الكـبري ١٨/٢٣٤:،تفسري القرطيب]زمن:[، اللسان٦٨،١٣/١٥٧/ ٥: تهذيب اللُّغة:انظر .٤

 ،٩/٢٩٤:،مرقاة املفاتيح٥/٣٤٨:وجيز،احملرر ال١٠/١٢:،تفسري الثعليب٢٥/   ٢٩: الطَّبرِِي،تفسري ٤/٣٧٨:البغوي
 .٢٩٥:من بديع لغة التنزيل

 .٣٨٤، ٣٨٣:املُفْردات .٥
،تفسـري ابـن   ٣٠/٧٥:،التفسـري الكـبري  ٢/١٤٩:مـدة احلفـاظ  ،ع٣٨٤:املُفْـردات ،١/٩٧:البيت يف ديوانـه  .٦

 .٢٩٥:من بديع لغة التنزيل ،]زمن:[اللسان،التاج.٨/٣٣٣:،زاد املسري٤/٣٢٧:،تفسري الثعاليب٤/٤٠٥:كثري
 ،١٠/١٢:، تفسري الـثعليب ٥/٣٤٨:احملرر الوجيز،]زمن:[التاج:ليس يف ديوانه،انظرالبيت منسوب حلسان بن ثابت و .٧

 :،ويف اللسان منسوب للخطـيم التميمـي  ٥/٢٦٩:،فتح القدير٦/٢٢:،تفسري السمعاين٨/٣٠٠:يطتفسري البحر احمل
 .١/٣٥٧:،اإلتقان يف علوم القرآن١٨/٢٣٤:،تفسري القرطيب٨/٢٤٦:الدر املنثور:وغري منسوب يف].زمن[

  
  



 ٥٧٣

  :بالزنيم يف اآلية أربعة أقوال في املُرادو
  

  )٣(.وأبو عبيدة)٢(،الفَراءوبه قال )١(،رواه عطاء عن ابن عباس،مأنه الدعي يف قريش وليس منه:األول
  

  )٥.(رواه سعيد بن جبري عن ابن عباس ،يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزمنتها الَّذيأنه :الثاين
  

  )٦.(له زمنة مثل زمنة الشاة الَّذيأنه  :الثالث
  

  )٧.(رواه الواليب عن ابن عباس ،أنه الظلوم :الرابع
  
ة،تطمئن إليه النفس الق يالَّذوألن عليه مجهور املفسرين ،وتكاد جتمـع  ول األول ؛ألنه املعروف يف اللُّغ

،وقد كان يقـول  وصفه بأنه ذو مال وبنني وكذلك كان إذ)٨(مجيع كتب التفسري أنه الوليد بن املغرية؛
 بلغ من ذكر عيوب أحد ال نعلم أن اهللا تعاىل:"ال ابن عباسق )٩.(منكم منعته رفديمن أسلم :ألوالده

  )١٠.("ما بلغه من ذكر عيوب الوليد
  

________________  
  

 .٢/٤٠١:،كشف املشكل٤/٣٧٨:،تفسري البغوي٨/٣٣٣:زاد املسري:انظر .١
 .٢/٤٠١:، كشف املشكل٨/٣٣٣:، زاد املسري٣٠/٧٥:التفسري الكبري:انظر،و٣/١٧٣:معاين القرآن .٢
 .٢/٤٠١:، كشف املشكل٨/٣٣٣:زاد املسري: انظر .٣
 .انظر املصادر السابقة .٤
 .٢/٤٠١:،كشف املشكل٤/٣٧٨:،تفسري البغوي٢/٦٨٨:،تفسري جماهد٨/٣٣٣:زاد املسري:انظر .٥
 .٢/٤٠١:كشف املشكل ،٤/٤٠٦:،تفسري ابن كثري٨/٣٣٣:سريزاد امل:انظر .٦
 .٢/٤٠١:،كشف املشكل١٠/١٣:، تفسري الثعليب٨/٣٣٣:زاد املسري: انظر .٧
، ٤/٤/٣٧٨:،تفسـري البغـوي  ١٨/٢٣٤:،تفسري القرطيب٢/١١٢١:الواحدي ،تفسري١/٧٥٨:تفسري اجلاللني:انظر .٨

من بديع لغـة   ،٢٩/٢٨:،روح املعاين٨/٣٣٣:املسري ،زاد٤/١٣٨:،التسهيل لعلوم التنزيل٩/١٣:أَبِي السعودتفسري 
 .٢٩٥:التنزيل

 .٤/٢٦٩:تفسري النسفي ،٤/٥٩٢:الكشاف :انظر .٩
 .٢/٤٠١:،كشف املشكل١٠/١٣:، تفسري الثعليب٨/٣٣٣:زاد املسري: انظر .١٠

  
  



 ٥٧٤

  س د ى  
  سدى الَىعت هلقَو يف:                      

                                                                                   ٣٦/القيامة                                         
   

 بينما يف اللسان،والقاموس احمليط،)١(عند ابن فارس من سدو،اإلمهال،وهي :يف اللُّغة يدالسأصل        
قال أهـل  .واملعىن فيها مجيعها اإلمهال)٢(وعمدة احلفاظ من سدي،،واملعجم الوسيط، وأساس البالغة

وإبل سدى إذا كانت ترعى حيث شاءت بـال راع  والواحد واجلمع فيه سواء،)٣(،املهمل:يدالس:اللُّغة
كأنه أمهلها فلم مين ا عليـه،ونظري ذلـك يف املعـىن ماجـاء يف     :إليه نعمة وأسدى) ٤(فهي مهملة،

ونظريه في الشعرِ بِهذَا )٥(،"له استجيب عليهم فدعا له يشكروها فلم نعمة قوم إىل أسدى من:"احلديث
  ]املُتقَارِب[:املَعنى قَول الشاعرِِ

  

  )٦(ىدسا ئًيش هاللَّ كرا تمـينِ                    يْـمالي دهج هاللَّبِ مسقُْأفَ
  

مهمـال معطـال،   :على حنو ما قاله أهـل اللُّغـة،أي  "سدى:"مهال،واملُفَسرونَ في املُراد بقوله تعاىل:أي
ويف اآلية كلها توجيه لإلنسان كي يستحضر )٧(مهمال،ال يؤمر وال ينهى وال يثاب وال يعاقب،:واملعىن

ف والغايات،والعلل واألسباب الَّتي تربط وجـوده بـالوجود كلـه،وباإلرادة املـدبرة هلـذا      األهدا"
  )٨".(الوجود

______________  
 . ٥١٢:اللُّغةمقاييس :انظر .١
 ].سدي:[مادة:يف مجيع املعاجم املذكورة انظر .٢
،تفسـري  ٢/١٨٥:،عمـدة احلفـاظ  ]سـدي :[،اللسان،التاج،املعجم الوسيط٨/٥٦٧:احملكم واحمليط األعظم:انظر .٣

معجـم التعـبريات    ،١٧/١٧٤:الفتـاوى جممـوع  .٣/٢٠٦:،التفسري الكبري٥/٣٤٢:،فتح القدير٤/٤٢٥:البغوي
 .٥٨٤:القرآنية

 .٢٩/١٤٩:روح املعاين ،٤/٤٢٥:تفسري البغوي ،١٠/٩٢:تفسري الثعليب ،٨/٣٧٤:تفسري البحر احمليط :انظر .٤
 . اجلامع ضعيف يف ٥٤١٢:  رقم حديث ظران) ضعيف( :،قال األلباين عنه٢/٢٩٨:الآليل املصنوعة .٥
،روح ٨/٣٧٤:،تفسـري البحـر احملـيط   ٦/١١٠:،تفسـري السـمعاين  ١٩،١١٦:تفسري القرطيب:البيت بال نسبة يف .٦

،ويف )أحلـف بـاهللا  (٢/٨٢٩:،واالستيعاب٦/٢٨٣:،ويف األغاين٥٨٤:،معجم التعبريات القرآنية٢٩/١٤٩:املعاين
 ).أحلف باهللا رب األنام(١/١٩٥:املعارف

 :،أضواء البيـان ٥/٤٢٤:،تفسري البيضاوي٢/١١٥٦:،تفسري الواحدي١/٤٣٨:البيان يف تفسري غريب القرآن:انظر .٧
 ،١/٩٠٠:تفِْسير السـعدي ،٩/٦٩:أَبِي السعود،تفسري ٣٠/٢٠٦:،التفسري الكبري٤/٤٥٣:،تفسري ابن كثري٤/١٨٩

 .٦/١١٠:ري السمعاينتفس،٥/٩٣:،إعراب القرآن للنحاس١٩/١١٦، ١٢/١٥٦:تفسري القرطيب
  .٥٨٤:معجم التعبريات القرآنية:انظر .٨



 ٥٧٥

  ش ر ذ م  
  شرذمة الَىعت هلقَو يف:                     ٥٤/الشعراء                                                                                          

   
  

دة في واجلمع شراذم،وشراذمي ،ومن استعمال املفر)١(القطعة من الشيء،:أصل الشرذمة يف اللُّغة          
  ]الطَّوِِيل:[اهلذيل ساعدة  بن جؤية الشعرِِ قَولُ

  

  )٢(يلُوح بِضاحي اجللْد منها حدورها        فَخرت وأَلْقَت كُلَّ نعلٍ شراذما  
  

 ومنه فـي الشـعرِِ قَـول   )٣(متقطعة،:أي،شراذم أخالق :للذي بلي وتقطع قطعا،يقالثوب شراذم و
  ]الرجز:[الشاعرِِ

القي أَخيصتاُء وقَمجاَء الش                     اقومنه الت كحضي مراذ٤(ش(  
  

اجلماعـة القليلـة   :،والشرذمة يف اللُّغةجعل القميص أخالقا يريد بذلك وصف كل قطعة منه باإلخالق
ة منه،وغالبا ما تستعمل يف اجلمع الكـثري إذا  لقيت شرذمة من العسكر أي مجاعة قليل:يقال)٥(املنقطعة،

  .كان قليال بالنسبة ملن هو أكثر منه
  

قلتهم يف  فرعون أرادواملُفَسرونَ في املُراد بالشرذمة يف اآلية على حنو ما قاله أهل اللُّغة،أي القليلة،       
قلتهم ال يبـايل ـم وال يتوقـع غلبتـهم     واملعىن أنه ل،أراد بالقلة الذلة ال قلة العددرمبا و،كثرة جيشه

   )٦.(وعلوهم
  

والَّذي يظهر أن كلمة الشرذمة ال تستعمل إال يف اجلماعة القليلة احملتقرة ،كمـا يف اآليـة،فإن            
  .فرعون أراد احتقار هذه الفئة مقارنة جبيشه

_____________  
 .٣/١٠٠:،فتح القدير]شرذم:[ح املنري،املعجم الوسيط،التاج،العني،اللسان،املصبا١١/٣٠٩:تهذيب اللُّغة:انظر .١
 ]. شرذم:[،اللسان،التاج٨/١٤٤:احملكم واحمليط األعظم:البيت يف .٢
 .٤/١٠٠:فتح القدير ،١٣/١٠١:تفسري القرطيب ،٧/٥:تفسري البحر احمليط ،١/٢٣٣:خزانة األدب :انظر .٣
،تفسري ١٣/١٠١:،تفسري القرطيب]شرذم:[،اللسان،التاج١/٦١٩:غةاللُّ،مجهرة ٧/١٨:تهذيب اللُّغة:البيت بال عزو يف  .٤

،روح ٧/٥:،تفسري البحر احملـيط ٤/٢٣٢:،احملرر الوجيز١٤/١٩:الطَّبرِِي،تفسري ٤/١٠٠:،فتح القدير٧/١٦٤:الثعليب
 .١٩/٨١:املعاين

،اللسان،خمتار الصـحاح،  ٢/٢٥٩:،عمدة احلفاظ٥٦٠:اللُّغة،مقاييس ١١/٣٠٩:تهذيب اللُّغة،٤٥٠:املُفْردات:انظر .٥
 .٢٤٥:من بديع لغة التنزيل ،١/٤٢٧:،التعاريف]شرذم:[جم الوسيطالقاموس احمليط،املصباح املنري،التاج،املع

  .٣/٣٢٠:،الكشاف ٢٤/١١٨:،التفسري الكبري٦/٢٤٤:أَبِي السعودتفسري :انظر .٦



 ٥٧٦

  ص ر ع  
   صرعى الَىعت هلقَو يف:                          

                                                                                   ٧/احلاقة                                                                                                
   
  

تصارع القوم واصطرعوا وصارعه مصارعة تطـارحوا،ويف  :يقال)١(الطرح،:األصل يف الصرع         
وإمنـا مسـي احللـيم    )٢(،"الغضب عند نفسه ميلك الَّذي الشديد إمنا،بالصرعة لشديدا ليس:"احلديث

بالصرعة ألن حلمه يصرع غضبه،ومنه الصراع مبعىن املطارحة،ألا تقوم على  طرح أحد املتصـارعني  
غصن صريع أي متهدل ساقط إىل األرض،واجلمـع  : ولغريه يقال)٣(لآلخر خصه األزهري باإلنسان،

  )٤.(ع الشجر إذا قطع وطرح أرضاصرع،وصر
  

فهو مصروع أي طرحه أرضا،عا رعا وصرصرعه يصرعه ص:يقال)٥(الطرح باألرض،:والصرع يف اللُّغة
إذا غشي عليه فخر ):"٦(وجعله الثعاليب ضربا من ضروب الغشي،وقال.،وصراعواجلمع صرعى،وصريع

  ".ساقطا والتوى واضطرب قيل صرع
  

،قال املُفَسرونَ فيه على حنـو قـول أهـل    مجع صريع وهو املطروح باألرض يةيف اآل صرعىو        
وذلك أن الريح كانـت  ،سوأبدانا بال رؤ ):"٨(قال ابن كثري)٧.(نون هالكومطروحأم :اللُّغة،واملعىن

  ".تأيت الرجل منهم فتقتلعه وترفعه يف اهلواء مث تنكسه على أم رأسه فتشدخ دماغه وتكسر رأسه وتلقيه
___________________  

 .٥٩٠:اللُّغةمقاييس :انظر .١
باب فضل من ميلك نفسـه عنـد   (٤/٢٠١٤:،صحيح مسلم..)باب احلذر من الغضب(٥/٢٢٦٧:صحيح البخاري .٢

،األربعـون  ٥/٢١٦:،مصـنف ابـن أيب الشـيبة   ١/٢٧٤:،مسند الربيـع ٣/٢٤:،اجلمع بني الصحيحني)الغضب
 .٤/١٨٢:،سبل السالم١/٤٥١:جرجان يخ،تار٢/٣٠٨:،مدارج السالكني١/١٦٤:الصغرى

٣. ةاللُّغ بيذهصرع:[اللسان:، وانظر٢/١٧:ت.[ 
 ].صرع:[،التاج١/٣٥٣:أساس البالغة :انظر .٤
] صرع:[،العني،اللسان،الصحاح،خمتار الصحاح،القاموس احمليط١/٤٣٤:،احملكم واحمليط األعظم٤٨٣:املُفْردات:انظر .٥

 .١/٣٥٣:، أساس البالغة
 .١٦٨:اللُّغةفقه  .٦
،تفسـري  ٩/٢٢:أَبِي السـعود ،تفسري ٣٠/٩٢:،التفسري الكبري١/٧٦٢:،تفسري اجلاللني ١/٤٨٣:تنوير املقباس:انظر .٧

 .١٨/٢٦١:،تفسري القرطيب٣/٤٦٦:،تفسري السمرقندي٥/٣٧٩:البيضاوي
 .٣/٣٤٣: تفسري ابن كثري .٨



 ٥٧٧

  
  ص ل د  
 صلدا  الَىعت هلقَو يف      :                                                                                

                                                                                      ٢٦٤/البقرة                                                                                                                                             
   

أملـس يـابس،وأرض    :أيحجر صلد وجبل صل،:يقال)١(واليبس، األصل الصالبةالصلد يف           
والرأس الصلد الَّذي ال ينبت شعرا،كاألرض ال تنبت شيئا،ومنه فـي  )٢(صلدة ال تنبت شيئا كاحلجر،

  ]الرجز:[الشعرِ بِهذَا املَعنى قول رؤبة بن العجاج
لَهاجلَبِني اَألج الدأَص اقر٣(ب(  

  

والصخرة العريضة امللساء،واألجرد بلغـة  )٤(احلجر الضخم الَّذي ال ينبت شيئا،:والصلد يف اللُّغة      
والفعل منه صلد يصلد صلدا وصلودا، صلُب،ومنه بئر صلود إذا امتنعت على حافرها بسبب ) ٥(هذيل،

  )٧.(إذا كان خبيال جدا: ومن ااز رجل صلد وصلود) ٦(الصالبة،
  

احلجر الصلب األملس الَّذي ال شيء :على حنو ما قاله أهل اللُّغة،أياملُفَسرونَ في املُراد بالصلد يف اآلية و
  .نقيا ليس عليه شيء من تراب):١٠(وبعض املفسرين)٩(وغريه،) ٨(عليه،عن ابن عباس،

__________________  
 .٥٧٤:اللُّغةمقاييس :نظرا .١
 .٧/٤٨:التفسري الكبري، ١/٣٥٩:أساس البالغة ،٨/٢٨٨:عظم احملكم واحمليط األ :انظر .٢
،غريـب احلـديث البـن    ٢/٩٩:األمـايل يف لغـة العـرب   :وهـو يف )ملّا رأَتين خلَق املُموه:(عجز بيت وصدره .٣

 ،تفسـري ٣/٦٦:الطَّبـرِِي ،تفسـري  ]صـلد :[،اللسان،التاج١/٤٩٤:اللُّغة،مجهرة ٦/٣٨:تهذيب اللُّغة،١/٦٢٣:قتيبة
  .١/٣٣٥:،إعراب القرآن٣/٣١٣:القرطيب

،عمـدة  ٣٤٩:،عمـدة احلفـاظ  ]صـلد :[،اللسـان،التاج ٨/٣٨١:،احملكم واحمليط األعظـم ٤٩٠:املُفْردات:انظر .٤
 .٨/٢٦٧:القاري

 .٢/٣١٤:،تفسري البحر احمليط١/٣٥٨:،احملرر الوجيز٣/٣١٣:تفسري القرطيب:انظر .٥
 ].صلد:[جاللسان،التا ،٨/٢٨٨:احملكم واحمليط األعظم :انظر .٦
 .١٢/١٠١:تهذيب اللُّغة :انظر .٧
 .١/٣٧٤:اإلتقان يف علوم القرآن  ،٢/٤٥:الدر املنثور:انظر .٨
،التفسـري  ١/٩٢: ،التسهيل لعلـوم التنزيـل  ١/١٣٨:،التبيان يف تفسري غريب القرآن١/٢٩٨:غريب القرآن:انظر .٩

،تفسـري  ١/٢٧٠:،تفسـري السـمعاين  ١/٣١٩:،تفسـري ابـن كـثري   ١/٢٥٩:أَبِي السـعود ،تفسري ٧/٤٨:الكبري
   .٣/٣٥:، روح املعاين١/١٨٧:الواحدي

 .١/١٢٩:،تفسري النسفي١/٢٠١:،تفسري السمرقندي١/٥٦٧:تفسري البيضاوي:انظر .١٠



 ٥٧٨

ذهب الوابل ما علـى الصـفوان مـن    كما ي أعمال املرائني تذهب وتضمحل عند اهللا أن:واملعىن املراد
 وبقـي  التـراب  ذلـك  انكشـف  املطر من وابل الصفوان أصاب فإذا):"٢(قال ابن عطية)١.(التراب

 لصدقته قدر ال أنه وظهر سره انكشف األعمال وحصلت القيامة يوم كان إذا املرائي هذا صلداً،فكذلك
  ".معىن وال
  

  ض د د  
  ضدا الَىعت هلقَو يف:                                       

                                                                                 ٨٢/مرمي                                                                                                                              
   

ما ال جيوز اجتماعهما يف وقت واحـد،  :واملتضادان)٣(خالف الشيء،:الضد يف كالم العرب         
 :اللُّغـة ،وهو عند أهل "ل واحدماال يصلح اجتماعهما يف حم:الضدان):"٤(قال الراغب.كالليل والنهار
فالشيء املخالف للشيء يف املاهية ضد له،يقال الليـل ضـد النـهار أي خالفـه     )٥(خالف الشيء،

  .الناً يف كذا ،إذا كان خيالفهوعكسه،وفالن يضاد ف
  
  
  
  
  

___________  
  

ـ  ١/٣٥٧:،احملرر الوجيز٧/٤٨:،التفسري الكبري١/٢٧٠:تفسري السمعاين:انظر .١ ،عمـدة  ١/٣١٩:ثري،تفسري ابـن ك
 .٨/٢٦٧:القاري

 .١/٣٥٧:احملرر الوجيز .٢
 .٥٩٨:اللُّغةمقاييس :انظر .٣
 .٥٠٣:املُفْردات .٤
 .٢/٢٨٠:،األفعال١١/٣١٣:تهذيب اللُّغة:انظر .٥

  
  



 ٥٧٩

أي عونـا علـيهم ال عونـا    :على حنو ما قاله أهل اللُّغـة  اآليةالضد يف ب في املُراد واملُفَسرونَ        
فهم عبدوها لتكون هلم شفعاء تقرم إىل اهللا زلفى فكانت عليهم يوم القيامة خالفا ملا طلبـوه  )١(هلم،

ن عون الرجل يضـاد  الضد على العون أل وإطالق):"٢(قال بعض املفسرين.كانت عليهم عوناف وأملوه
   ".عليه له بإعانتهعدوه وينافيه 

  
هم عونا يعين أوثام ختاصمهم وتكذم يوم القيامة يف أوثام يوم القيامة يف النار تكون علي:"قال جماهد

       :اآلية يف املعىن قوله تعاىل ومثل هذه)٣(،"النار           

. ]٨١/ مرمي [  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________  
  
  

،تفسـري  ١٢٤/  ١:  الطَّبـرِِي ،تفسري ٣/١٣٧:، تفسري ابن كثري١/٢٥٩:،تنوير املقباس٥/٥٣٧:الدر املنثور:انظر .١
 .٢/٢٨٨:،تفسري العز بن عبد السالم١/٣٩٠:جماهد

 .١/٥٧٤:،كتاب الكليات١٦/١٣٤:،روح املعاين٥/٢٨٠:أَبِي السعودتفسري :انظر .٢
 .٥/٥٣٧:،الدر املنثور١٦/١٢٤:الطَّبرِِي،تفسري ١/٣٩٠:تفسري جماهد .٣



 ٥٨٠

  ضنني الَىعت هلقَو يف:                      ٢٤/التكوير                                                                                                                              
  ض ن ن   

  
الضاد والنون أصل صحيح يدل علـى  ):"١(البخل بالشيء،قال ابن فارس:الضن والضنة واملضنةُ         

في الشعرِ ومنه )٢(أي خبيل، ضنِنت بالشيء أضن به ضناً،أي خبلت به،ورجل ضنني:يقال،"خبل بالشيء
  ]البسيط[:بٍاحص مأُ بنِا بِنعقَ لُوقَبِهذَا املَعنى 

  

  )٣( أين أجود ألقْوامٍ وإنْ ضنِنوا
  

  ]الطَّوِِيل:[قول مجيل بن معمرأيضا ومنه وإن خبلوا،:أي
  

ودأَج وننضبِم الدين التإِنو               كبِِسر عنالَين مس نِني٤(لَض(  
  

فالن ضين :فهى أخص،يقالخيتص به لنفسه لنفاسته،،"الضنةُ هى البخل بالشيء النفيس):"٥(قال الراغب
 تعـاىل  هللا إن:"لعزته ونفاسته،ويف احلـديث الَّذي أخبل به وال أتنازل عنه؛بني أصحايب،أي هو النفيس 

  .خصائص:يأ)٦(،" عافية يف مييتهم و عافية يف حيييهم رمحته يف يغذوهم خلقه من ضنائن
______________  

 .١٩١:الترادف يف القرآن الكرمي:،وانظر٥٩٧:اللُّغةمقاييس  .١
 ].ضنن:[،اللسان١٥٦ص/٨احملكم واحمليط األعظم ج :انظر .٢
 أيـام  يف كان"  صاحب أم ابن" له يقال.موياأل العصر شعراء من: غطفان ابن اهللا عبد بين من ضمرة، بن قعنب:هو .٣

 من مسعوا وما عين، فرحا ا طاروا ريبة يسمعوا إن:"أوهلا الَّتي بياتاأل شعره من.فيه هجاء امللك،وله عبد بن الوليد
مهال أعاذل قد جربت مـن  (درهوص غطفان من وفزارة"الفزاري صاحب أم بن قعنب"حبيب ابن ومساه" دفنوا صاحل
 ،١/٨٢:،كتاب التنبيـه ١/٨٣:،سر الفصاحة٢/٢٩٩:،صبح األعشى١/١٦٠: اخلصائص : والبيت بتمامه يف)خلقي

 .]ضنن:[اللسان ،٢/١٠٠:، اللباب١/٢٣٥:،املقتضب ٣/٤٤١:،األصول يف النحو٣/٥٣٥:كتاب سيبويه
،مجهـرة خطـب   ٢/١٧٩:،األمـايل يف لغـة العـرب   ١/٥٠:البيت لقيس بن اخلطـيم األنصـاري يف ديوانـه    .٤

التبيـان يف أقسـام   :،والبيت منسوب جلميـل بـن معمـر يف   ١/٢١٤:،التدوين يف أخبار قزوين٢/٥٠٤:العرب
 .١/١٤٢:،تفسري الثعليب١٩/٢٤٢:تفسري القرطيب:،وبال نسب يف١/٧٨:القرآن

 .٥١٢:املُفْردات .٥
:  رقـم  حـديث  انظـر ) ضعيف( :،قال عنه األلباين١/٣٣٥:اجلامع الصغري التيِسير بِشرحِ،٤/١٥٢:ضعفاء العقيلي .٦

 .امعاجل ضعيف يف ١٩٤٨

  



 ٥٨١

  
أن الضـن  ):"١(قال.ن يكون بالعلم،والبخل يكون يف غريهوقد أشار أبو هالل العسكري إىل  أن الض

خبيل بعلمه؛ألن العلم أشبه :هو ضنني بعلمه،وال يقال:ذا تقولوهليكون بالعواري،والبخل باهليئات، أصله
  ".بالعارية منه باهلبة

  
وعثمـان   ،ومحزة،وابن عامر،وعاصم،وهي قراءة نافع"بضنني"األوىل:وللمفردة يف القرآن قراءتان        

البخل بالشيء النفـيس،   من الضنة وهي)٢(،وشيبة،وأيب جعفر،واألعرج،واحلسن،وابن عباس،بن عفان
،امتثاال والسالم يبلغ مجيع ما أنزل إليـه  فيما يوحى إليه،بل إنه عليه الصالة ليس ببخيل أنه :واملعىن

   :لقوله تعاىل                   ]٦٧/املائدة.[  

  
 واملعىن أنه من الظنة،وهي التهمة،  والكسائي،عمروأيب و،ابن كثريوهي قراءة "بظنني:"والقراءة الثانية

   )٣.(ال يتهم على الوحي بل هو أمني عليه
  

وإمنا كذبته فقيل مـا   ،به يأيتفيما  حممد  خلبألن قريشا مل ت؛ورجح أبو عبيد قراءة الظاء           

(ـوصفه ب يف القرآن وهو املعىن نظري  ذاهلو)٤(،هو مبتهم ( الَىعت هلقَو يمن السورة نفسها ف:  

        ]٢١/التكوير.[  
  
  
  

_____________  
 
 .١٩٢:،الترادف يف القرآن الكرمي٤/٧٩:يف علوم القرآن الربهان:،وانظر١٩٩:اللُّغةالفروق يف  .١
،السـبعة يف  ١/٢٢٠:سـري يف القـراءات العشـر   الَّتي،١/٥٧٣/إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر .٢

 .٩/٤٤:،زاد املسري٣/٥٣١:،تفسري السمرقندي١٩/٢٤٢:،تفسري القرطيب١/٦٧٣:القراءات
 .انظر املصادر السابقة .٣
  .٥/٤٤٤:احملرر الوجيز  .٤

  
  



 ٥٨٢

  ض ي ز   

  ضيزى الَىعت هلقَو يف:                     ٢٢/النجم                                                                                                                              
   

أي  خبسين إياه، ومنه قسمة ضيزى،: ضازين حقي:يقال)١(االعوجاج والنقصان،:األصل يف الضيز       
مـن  املعـاجم   أكثر ويف)٣(،وغريه من ضيز)٢(أصلها من ضوز،جعل  الَّذي ابن فارس الوحيدناقصة،و

ضاز يضيز ضيزا وضاز يضوز وضأز يضأز :يقال."ومسعت عن العرب)٤(ضأز،وكلها تؤدي املعىن نفسه،
  ]الطَّوِِيل: [ومنه في الشعرِ بِهذَا املَعنى قَول الشاعرِِ) ٥(،"ضأزا إذا ظلم وتعدى وخبس وانتقص

  

 مقك وإن تصقتنا نأَ عننوإن ت          وأنفُك راغم وزؤضظُّك م٦(فح(  
  

  
  ]السريع:[خرل اآلوقو
  

ضازت بو أَنسبِ دكْحمهذْإِ                م يجلُعنَو أْالرالذَّكَ س٧(بِن(  
  
  .جارت وظلمت :أي
  

___________  
  

 .٦٠٦، ٦٠٥:اللُّغةمقاييس :انظر .١
 . انظر املصدر السابق .٢
أساس ، ٢٤٠/  ٨:،احملكم واحمليط األعظم ]ضيز:[سان،الصحاح،التاج،خمتار الصحاح،القاموس احمليطالعني،الل:انظر .٣

 .١/٣٨١:البالغة
 ].ضأز[اللسان،التاج،القاموس احمليط،:انظر .٤
 .٩/١٤٦:تفسري الثعليب ،٥/١٠٩:فتح القدير ،٤/٢٥٠:،تفسري البغوي١٧/١٠٢:قرطيبتفسري ال:انظر .٥
، ١٧/١٠٢:،تفسري القـرطيب ٢٧/٦٠:الطَّبرِِي،تفسري ]ضأز:[،اللسان،التاج١٢/٣٩:اللُّغةتهذيب :البيت بال عزو يف .٦

 .٩/١٤٧:تفسري الثعليب
، ١/٣٧١:،اإلتقان يف علـوم القـرآن  ٢٧/٥٧:،روح املعاين٧/٦٥٤:الدر املنثور:البيت منسوب ألمريء القيس يف .٧

،تفسـري  ٥/١٠٩:،فتح القـدير ١٧/١٠٢:القرطيب تفسري:، وليس يف ديوانه،وبال نسب يف٤/٣٠٩:تفسري ابن زمنني
  .٨/١٥٢:البحر احمليط



 ٥٨٣

ضاز يف احلكـم  :ورمبا النقصان،واملعىن واحد؛ألن االعوجاج نقص،يقال)١(االعوجاج،:والضيز يف اللُّغة
  .نقصه وخبسه ومنعه:و ضازه حقه يضيزه ضيزا،جار :أي

  

ناقصة غـري  ،جائرة غري مستويةأن القسمة :ملعىنوا)٢(جائرة ناقصة،:واملراد يف اآلية عند أكثر املفسرين
،فجعلوا هللا البنـات  رضـونه يما  هم نفسجعلوا ألم وهألنفس هكرهونيما وا هللا جعل مأذلك )٣(؛تامة

    :وألنفسهم األبناء،قال تعـاىل                        

                                     

          ]٥٩، ٥٨/النحل[  
  

قيل ،وإمنا  لئال يقلبوها واوا فتصري ضوزى حمافظة على الياء كسرة هذا وأصل ضيزى ضيزى، فقلبت الضمة 
  )٤(.ذلك ألنه ليس يف كالم العرب فعلى صفة بل فُعلى

  

وقد جاءت هذه املفردة الغريبة دون غريها لتكون مالئمة لغرابة هذه القسمة الَّتي أنكرها اهللا عز         
إا يف موضعها ال يسـد غريهـا   ):"٦(قال ابن األثري عن هذه املفردة)٥.(وجل فأدت املعىن أقوى أداء

يتعجب من نظـم هـذه    -رمحه اهللا  -وهذه الدقة الفائقة يف اختيار املفردة جعلت  الرافعي ، "مسدها
  )٧.(املفردة الغريبة،ويتوقف عندها كثريا

  
كذلك من األسباب  يف استعمال املفردة دون غريها،رعاية الفاصلة،الَّتي جاءت السورة مجيعها عليه،فإن 

األلف املقصورة،وال خيفى ما هلذا االنسجام بني فواصـل اآلي  السورة من أوهلا إىل آخرها جمموعة على 
  )٨.(من تأثري كبري على السمع،ووقع مؤثر يف النفس

______________  
 ].ضيز:[،اللسان،التاج٢/٨١٣:تهذيب اللُّغة:انظر .١
 ،تفسـري ٢٧/٦٠:الطَّبـرِِي ،تفسـري  ١/٣٩٥:،التبيـان يف تفسـري غريـب القـرآن    ١/٣١٥:غريب القرآن:انظر .٢

 . ٢/١٠٤٠:، تفسري الواحدي٩/١٤٦:الثعليب
 .٢٧/٦٠:تفسري الطَّبرِِي :انظر .٣
 .٤/٣٩٤:أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك ،١/١٦٨:املقتضب :انظر .٤
 .٧٣:،من بالغة القرآن٢٩١:،مجاليات املفردة القرآنية٨١:صفاء الكلمة:انظر .٥
 .٧٣:،من بالغة القرآن٢١٤:القرآن الكرمي ،التعبري الفين يف٨٠:صفاء الكلمة:،وانظر١/١٦٢:سائراملثل ال .٦
 .٢٩١:،مجاليات املفردة القرآنية٨١:صفاء الكلمة: ،وانظر١٥٨:إعجاز القرآن للرافعي .٧
  .٢١٤:،التعبري الفين يف القرآن الكرمي٤٦٣:،الفروق اللغوية٢٨٨:البيان يف روائع القرآن:انظر .٨



 ٥٨٤

  ع ز ي  

  عزين الَىعت هلقَو يف:                 ٣٧/املعارج                                                                                                                              
   

         العةة يف زقال .وأصلها عزوة،حذفت الواو وعوض عنها باهلاء)١(اجلماعة والفرقة من الناس،:اللُّغ
واجلمع عزى على فعل،كذلك جتمع مجع ،"عصبة من الناس فوق احللقة ونقصاا واو:العزة:")٢(اخلليل

أن الـنيب   عن أيب هريرة ديث احلعزون وعزين،ويف :لى غري القياس فهي ملحقة به،فيقالالسالمة ع
 خرج على أصحابه وهمرمبا مسيت الفرقـة  مجاعات،و:أي)٣(،"عزينما يل أراكم :"حلَق ،فقال هلم

 )٤(كأن كل مجاعة انتساا واحـد، بالعزة ألن كل فرقة غالبا اعتزاؤها واحد،من عزاه يعزوه إذا نسبه،
  ]الوافر:[قَول الشاعرِِ في الشعرِ بِهذَا املَعنى  منهو
  

  )٥(ضرحن حصاه أَشتاتاً عزِينا               فلما أَنْ أَتين على أَضاخٍ 
  

  ]الوافر:[وقول الكميت
  

  )٦(زِيناًشتى ع لٍكَتائب جند               ونحن وجندلٌ باغٍ تركْنا 
  

  ]الوافر:[ل آخرووق
  

  )٧(عزينا حلقاً أبوابِه على                       داجٍ واللِّيلُ عنده ترانا
_____________  

،إمالء ما من به الـرمحن مـن وجـوه اإلعـراب     ٢/١٢٤١:،التبيان يف إعراب القرآن]عزا:[الصحاح،اللسان:انظر .١
:٢/٢٦٩. 

 ].عزا:[اللسان:، وانظر]عزا:[العني .٢
،صـحيح ابـن   )باب من كره التحلق يف املسـجد إذا كانـت اجلماعـة كـثرية    (٣/٢٣٤:سنن البيهقي الكربى .٣

 صحيح يف ٥٦٦٦:  رقم حديث انظر)  صحيح(  :،قال عنه األلباين١/٣٣٩:، اجلمع بني الصحيحني٤/٥٣٤:حبان
 . اجلامع

 .٢٩٧:من بديع لغة التنزيل :انظر .٤
 .١٨/٢٩٣:،تفسري القرطيب]عزا:[ح،اللسان،التاجالصحا:البيت بال عزو يف .٥
 .٨/٣٢٥:،تفسري البحر احمليط١٨/٢٩٣:، تفسري القرطيب]عزا:[اللسان: البيت منسوب للكميت يف .٦
 .٥/٢٩٣:،فتح القدير٨/٣٢٥:،تفسري البحر احمليط١٨/٢٩٣:تفسري القرطيب: البيت بال عزو يف .٧

  



 ٥٨٥

حلقـا حلقا،ومجاعـة   :اللُّغـة،أي على حنو ما قاله أهل "عزين":عاىلبقوله ت في املُراد املُفَسرونَو       
متفرقني حلقـا  ميينك يا حممد وعن مشالك  عنيقول :")٢(قال ابن جرير)١.(ستهزئنيمعرضني ممجاعة،

عبري كـم خفـي   ويف الت):"٣(وقال سيد قطب،"اب اهللامعرضني عنك وعن كت،وجمالس مجاعة مجاعة
وتسـاؤل عـن هـذا احلـال     ،هموتعجب من،ه احلركة وللهيئة الَّتي تتم اذوتصوير هل،حبركتهم املريبة

ولكن فقط ليستطلعوا يف دهشة مث يتفرقوا ،ى جتاه الرسول ليسمعوا ويهتدواوهم ال يسرعون اخلط!منهم
  ".!ون يف الكيد والرد على ما يسمعونكي يتحلقوا حلقات يتناج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________  
  

روح  ،١٠/٤٠:تفسـري الـثعليب   ،٤/٣٩٥:تفسري البغوي ،٣٠/١١٦:التفسري الكبري ،٢٩/٨٥: الطَّبرِِيتفسري :انظر .١
التيِسـير بِشـرحِ    ،٢/١٤٩:الديباج على مسلم ،٥/٤٦٤:فيض القدير ،١٩/٢٦٠:عمدة القاري ،٢٩/٦٤:املعاين

 .٢/٨٠:مشارق األنوار ،٣٥٥ص/٢:اجلامع الصغري
 .٢٩/٨٥:الطَّبرِِيتفسري  .٢
  .٦/٣٧٠٢ : ظالل القرآنيف .٣



 ٥٨٦

  ع ض ي   
  عضني الَىعت هلقَو يف:                  ٩١/احلجر                                                                                                                              

  

العني والضاد واحلرف املعتلُ أصلٌ واحد يدلُّ ):"١(قالَ ابن فارسٍ.التجزئة:اللُّغةأصلُ التعضية يف          
عضيت :،فيقال،ومن ذلك سمي العضو ألنه جزٌء من اجلسمِهأجزأت:،أيعضيته:،يقالُ"على جتزئة الشيِء

ال :أي)٣(،"ال تعضـيةَ يف مـرياث  :"ومنه قولُهم)٢(إذا جعلتها أعضاَء وقسمتها، تعضيةًاجلزور والشاةَ 
،ومنه فـي  ا مل ينتفع جتزأت إذاا أل؛من اجلوهرِ احلبة مثلُ،يف الشيِء النفيسِ،جتزئوا ماالً حيتملُ التجزئةَ

                                                                ]الرجز[:رؤبةَالشعرِ بِهذَا املَعنى قولُ 
يضعبِالْم اللَّه دين سلَي٤(و(  

  .بازأ واملفرق:أي 
  

  :قاق أصل هذه املفردة وتفسريها وهلم يف ذلك قوالنوقد اختلف أهل العربية اختالفا كبريا يف اشت
أن واحدا عضة،وأصلها من عضوة،من عضيت الشيء إذا جعلته مفرقا،وهؤالء جعلوا النقصـان  :األول

 )٦(أم جزأوه أجزاًء عن ابن عبـاس، :واملعىن يف اآلية)٥(ثبون،: الواو،واجلمع عضون ،كقوهلم يف ثبة
  :قوالن ب إىل األصل اللغوي للمفردة،وفيما فعلوا فيه من جتزئهوهذا األقرب عندي ؛ألنه األقر

  )٨.(يف رواية سعيد بن جبري عن ابن عباس)٧(،أم عضوه أعضاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه:أحدمها
  )٩.(أساطري األولني:وقالوا،كهانة:وقالوا،سحر:وقالوا،شعر:فرقوا فقالواأي،أم عضوا القول فيه :والثاين

_______________  
 .٧٨٥:اللُّغةمقاييس  .١
 .١٩/١٦٩:التفسري الكبري :انظر .٢
النهاية يف غريب احلـديث  ،٢/١٠٤:غريب احلديث البن اجلوزي،٢/٧:غريب احلديث البن سالم،١/١٨٧:التعاريف .٣

  .١٩/١٦٩:التفسري الكبري،٢/١٦:الروض االنف،٤/٤١٨:زاد املسري،٣/٢٥٦:واألثر
 ٢:، الكشـاف ٨/٣٨٣:،فتح الباري٢/٣٩٢:،تفسري ابن زمنني١٤/٦٥:الطَّبرِِيري تفس،٧٨٥:اللُّغةمقاييس :الرجز يف .٤

،احملكم واحمليط ٣/٩١٦:،وغري منسوب يف غريب احلديث للحريب٥/٣٥٣:،تفسري الثعليب٣/١٤٣:،فتح القدير٥٥١/
، ٣/٣٧٤:،احملرر الـوجيز ٤/٤٤:،معاين القرآن١/٧٨:، شرح شذور الذهب]عضا:[، العني،اللسان٢/٢٩١:األعظم

 .١٨٨:،من بديع لغة التنزيل٤/٤١٩:زاد املسري
 .١٩/١٦٩:التفسري الكبري ،]عضه:[اللسان:انظر .٥
 .٢/١٠٢:،شرح قصيدة ابن القيم٤/١٧٣٨، ٣/١٤٣٥:صحيح البخاري:انظر .٦
 .٢/٥٥٩:،تفسري ابن كثري٥/٩٨:،الدر املنثور٣/٥٨:،تفسري البغوي١٤/٦١:تفسري الطَّبرِِي:انظر .٧
 .٤/٤١٩:زاد املسري: انظر .٨
  .٢/٥٥٩:،تفسري ابن كثري٥/٩٨:،الدر املنثور٣/٥٨:،تفسري البغوي١٤/٦١:تفسري الطَّبرِِي:انظر .٩



 ٥٨٧

أن أصل العضة عضهة، استثقلوا اجلمع بني اهلائني،فقالوا كما قالوا يف شـفة وسـنة واألصـل    :الثاين
ال يعضه بعضكم :"ديثيف احلمنه و)٢(البهتان،:فهؤالء جعلوا النقصان اهلاء،والعضهة)١(شفهة،وسنهة،

ـ ،من عضته إذا ته)٤(،الكسائي ،عنهي الكذب والبهتان،وال يرميه بالعضيهة:أي)٣(،"بعضا  هوالعض
لعـن العاضـهة   :"ويف احلـديث والعاضه الساحر،والعاضهة السـاحرة، )٥(بلغة قريش، السحر أيضا

املعـىن يف روايـة    وهذا.انأم جعلوا القرآن أنواعا من السحر والبهت:فيكون املعىن) ٦(،"واملستعضهة
  )٨.(وبه قال عكرمة والفَراء) ٧(،عكرمة عن ابن عباس

  

 )٩(،آمنوا ببعضه وكفروا ببعضـه واملعىن اإلمجايل الَّذي حيتمله األصالن أن أهل الكتاب جزأوا القرآن،ف
يقول ،وقيل كانوا يقتسـمون القـرآن اسـتهزاء،ف   شعرالسحر وإىل الإىل  ما مل يؤمنوا بهبعض  ونسبوا
وقد وصف الدكتور إبراهيم السامرائي )١٠(سورة آل عمران يل،:سورة البقرة يل،ويقول اآلخر:أحدهم

  )١١.(هذه املفردة بأا من البقايا اللغوية القدمية
___________  

١.  ةاللُّغ بيذه١/٩٥:ت. 
،فـيض  ١/١٦٠:،عمدة القاري١٠/٥٩:،تفسري القرطيب٣/٢٥٤:النهاية يف غريب احلديث واألثر،]عضه:[اللسان:انظر .٢

 .١/٢٤:التيِسير بِشرحِ اجلامع الصغري،١/١١٤:القدير
،التـوبيخ  ٢/٦١٣:،تعظيم قـدر الصـالة  ١/٣٣٠:،أسىن املطالب١/٧٩:،مسند الطيالسي٤/١٥٥:مسند أيب عوانة .٣

 انظـر )  صـحيح (  :قال عنه األلباين،٢/٥٠٥:،التيِسير بِشرحِ اجلامع الصغري٦/٤٥١:،فيض القدير١/٩٦:والتنبيه
 . اجلامع صحيح يف ٧٧٣٤: رقم حديث

،عمـدة  ١٠/٥٩:تفسـري القـرطيب  ،١/٣٤٦:،غريـب القـرآن  ]عضـه :[،التاج،اللسان١/٩٤:تهذيب اللُّغة:انظر .٤
 .٤٤٤/ ٥: ،تفسري البحر احمليط١/١٦٠:القاري

تفسري ، ٢/٣٥١:تفسري الصنعاين،٢/١٤٩:التسهيل لعلوم التنزيل،]عضه:[،خمتار الصحاح ١/٩٥:تهذيب اللُّغة :انظر .٥
 .٢/٥٦٤:،معارج القبول٣/١٤٣:،فتح القدير١٤/٨٤:،روح املعاين١٠/٥٩:القرطيب

،التراجم الساقطة مـن  ٣/٣٣٩:،الكامل يف ضعفاء الرجال٢/١٠٤:،غريب احلديث البن اجلوزي٢٥٥//٣:النهاية  .٦
 عبداهللا بن عبـاس  :الراوي:الدرر السنية ].عضه:[،التاج٤/٤١٩:،زاد املسري٣/١٤٣:، فتح القدير١/١٠٧:الكامل

ــدث ــي :احمل ــدر - الزيلع ــريج :املص ــاف خت ــرقم  - الكش ــفحة أو ال  2/218 :الص
 .ضعف سلمة بن وهرام عن أمحد وراويه عن سلمة زمعة بن صاحل وهو أيضا فيه مقال :خالصة الدرجة

 .٤/٤١٩:زاد املسري: انظر .٧
  .املرجع السابق:انظر .٨
 .١٤/٨١:روح املعاين ،٣/٥٨:تفسري البغوي ،٢/٥٥٩:تفسري ابن كثري ،٥/٩٨:ورالدر املنث :انظر .٩

أضـواء  ،١٤/٨١:روح املعـاين ،٥/٨٩:تفسري أَبِي السـعود ،٥/٤٥٣:تفسري البحر احمليط،٢/٥٥١:الكشاف:انظر .١٠
 .٢/٣١٩:البيان

  .١٨٨:من بديع لغة التنزيل:انظر .١١



 ٥٨٨

  ع ف ر  
  عفريت  ـالَىعت هلقَو يف:                    

                                                                     ٣٩/النمل                                                                                          
   

       ١(فارسٍ قال ابن(:"أصلٌ والراَء والفاَء أن العني فاألولُ،صحيح:،لونٌ من األلوان  والثـاين نبـت  ،
وهـو   ،العفرةُ يف األلوان:من األولِ".ن خلقِ احليوانواخلامس شيٌء مزمانٌ،:والرابع شدةٌ وقوةٌ،:والثالثُ

واحلمرة ربةمابني الغفرالع مي الترابذَا ) ٣(أعفر للونه،:ومنه قولُهم للظيب)٢(،،ومنه سرِ بِهعالش يومنه ف
                                                                  ]وِيلالطَّ[: املَعنى قَولُ الشاعرِ 

  

  باطُ إذْ أنا بارِكاألن يقولُ لفَرِ                    يمةِ  أَعرِييٍ بالصال بِظَب ٤(بِه(  
  

  ]املُتقَارِب:[لُ األعشىومنه قووالواحدةُ عفارةُ،)٥(لزناد،،شجر كثري النارِ تتخذُ منه االعفار:والثاين
  

  )٦(ك خالَطَ فَيهن مرخ عفَارا                              زِنادك خري زِناد املُلو               
  

أسد عفـرىن  :موقوهل)٧(واملرأةُ عفرةٌعفر،للرجلِ القوي الشديد، رجلٌ:ومنه قوهلمالشدةُ والقوةُ،:والثالثُ
  ]البسيط:[ومنه في الشعرِ بِهذَا املَعنى قولُ األعشى)٨(هي الشديدةُ،ولبوءةٌ عفرناةٌ،و

  

           تثَرناةٍ  إذا عفَرع ثلَو ا              بذاتى هلا من أنْ أقولَ لَعنأَد سع٩(فالت(  
_____________  

 . ٦٦٩:مقاييس اللُّغة .١
 .١/٣٦٧:غريب ما يف الصحيحني البخاري ومسلمتفسري  ،١/١٩٤:غريب احلديث للحريب :انظر .٢
 ].عفر:[العني .٣
 .٢/١٣٣١:،احلماسة املغربية]باب العني والدال والباء ومعهما[،العني٦٦٩:مقاييس اللُّغة: البيت بال عزو يف .٤
 ].عفر:[،اللسان٢/٤٣٧:إكمال اإلعالم بتثليث الكالم ،١/٣٠١:)معجم أمساء األشياء(اللطائف يف اللُّغة  :انظر .٥
 .١/٥٩٣:،مجهرة اللُّغة٢٠٣/ ١:،فصل املقال يف شرح كتاب األمثال ١/٦٦:األمايل يف لغة العرب:البيت له يف .٦
 .٤/٢٣٣:عمدة القاري ،٢/٧٦٥:مجهرة اللُّغة ،٢/٢١٢:تهذيب اللُّغة ،١/٢٤٩:غريب احلديث للخطايب :انظر .٧
 ].عفر:[،اللسان٢/٧٦٦:مجهرة اللُّغة :انظر .٨
،تهـذيب  ٢/٩٥٢:،مجهرة اللُّغـة ٢/٢٤٨:،الزاهر البن األنباري١٠/٤٥٩:،خزانة األدب١/١١٦:نهالبيت يف ديوا .٩

ةرِي١/١٠١:،فصل املقال يف شرح كتاب األمثال٢/٦٩٢:،سر صناعة اإلعراب٢/٤٨:اللُّغ٧/١١٢:، تفسري الطَّب.  
  
  



 ٥٨٩

 )٢(لعفريةَ شعر وسط الرأسِ،إن ا:واخلامس)١(لقيته عن عفر أي بعد شهرٍ ، :من الزمان قوهلم:والرابع
  ]الرجز: [الطهوي املثىن بنِ ندلِجومنه في الشعرِ بِهذَا املَعنى قولُ 

  

  )٣(قد صعد الدهر إىل عفراته                            فاحتصها بشفريت مرباته              
  

 )٥(وهو كذلك عنـد أيب عبيـدة،  )٤(واجلن، من اإلنس الفائق املبالغ الرئيس:والعفريت عند أهل اللُّغة
قـال   )٧.(عند الزجـاج  والنافذ يف األمر املبالغ فيه مع خبث ودهاء)٦(،عند ابن قتيبة،الشديد الوثيقو

يقوى عليـه  :،أي"العفر والعفرية والعفريت والعفارية القوي املتشيطن الَّذي يعفر غريه):"٨(الزخمشري
رجل عفريـت  :يقالهذه التعريفات متقاربة وتدخل حتت األصل الثالث،ويقهره،ومن الواضح أن مجيع 

: ومن قال،من قال عفْرية فجمعه عفارٍ):"٩(قال الفَراء.يف مجعهو،ذا كان قويا خبيثا منكراإنفريت وعفر 
  ".عفريت مجعه عفاريت

  

ابـن   تفسريه قال وخالصة القول أن العفريت لإلنس مبعىن القوي اخلبيث،وللجن مبعىن القوي املارد،ويف
 :قال الفَراءو)١٣(،الغليظ:وقال الربيع)١٢(،هو اخلبيث:وقال الضحاك)١١(،الداهية:وقتادة)١٠(،عباس
إنسيا كـان أو  أن يسمى عفريتا، وهي كلها معان متقاربة مىت ما اجتمعت يف أحد استحق)١٤(القوي
  .جنيا

_____________  
 .٢/٢٨٨:املستقصى يف أمثال العرب ،٣/٧:الفائق ،٢/٢١٣:ب اللُّغةتهذي ،١/١٩٥:غريب احلديث للحريب :انظر .١
 ].عفر:[،اللسان،التاج،املعجم الوسيط٢/١١٧:احملكم واحمليط األعظم  :انظر .٢
 .جدتـه طهيـة   إىل نسـبته ،يهاجيه للراعي،وكان معاصرا كان،متيم راجز من شاعر الطهوي، املثىن بن ندلجهو   .٣

 ٦٧١:،مقاييس اللُّغة]غسن[،]بري[لسان البيت يف ال و)٢/١٤٠:األعالم(
 .١/٣٢٤:بيان يف تفسري غريب القرآن،الت١/٣٤٦:غريب القرآن:انظر .٤
 .٦/١٧٤:زاد املسري:، انظر٢/٩٤:آنجماز القر .٥
 .٦/١٧٤:زاد املسري: انظر .٦
 .٦/١٧٤:زاد املسري :انظر،و٤/١٢٠:معاين القرآن وإعرابه .٧
،فـيض  ٦/١٥:،عمدة القاري]عفر:[،اللسان،التاج٣/٣٦٢:األثرالنهاية يف غريب احلديث و:،وانظر١/٤١٤:الفائق .٨

 .٢/٤٠٨:القدير
 ].عفر:[،اللسان،التاج١/٢١٢:تهذيب اللُّغة:،وانظر٢/٢٩٤:معاين القرآن .٩

 .٧/٢١٠:،تفسري الثعليب٣/٤١٩:تفسري البغوي:انظر .١٠
 .٤/١٣٨:،فتح القدير١٣/٢٠٣:تفسري القرطيب:انظر .١١
 .٧/٢١٠:الثعليب ،تفسري٣/٤١٩:تفسري البغوي:ظران .١٢
  .املراجع السابقة:انظر .١٣
  .املراجع السابقة:انظر .١٤



 ٥٩٠

  ع م ق  
  عميق  ـالَىعت هلقَو يف:                  

                                           ٢٧/جاحل                                                                                                                              
   

العني وامليم والقـاف أصـل   ):"١(البعد سفال،قال ابن فارس: والفتحاألصل يف العمق بالضم           
 ،"للطريق فهو البعد،وإذا كان صفة للبئر فهو طول جرااالعمق إذا كان صفة :ذكره ابن األعرايب،فقال

 في الشـعرِِ قَـولُ   ،ومنهقمق وعمع:منهوالفعل بعيدة القعر،وحبر عميق بعيد القعر،:أي،بئر عميقة:يقال
  ]الطَّوِِيل:[بن ضرار الشماخ

  )٢(عميق وأَفْيح من روضِ الربابِ             نظرت وسهب من بوانةَ  بيننا  
  :يف العمق على ثالثة أقوال اللُّغةواختلف أهل 

  .غائر :أي،،وجرح عميق بعيدة الغور :أي ،بئر عميقة :ومنه قوهلم)٣(نه البعد سفال،أ:األول
  ]الطَّوِِيل:[قَول الشاعرِِوجعلوا منه )٤(مطلقا، أنه البعد:الثاين

  )٥( باحش ثُعشأَ رِيي السا فهبِ دّمي       ةقَيماجٍ عجف نم تاَءج لُيا اخلَذَإِ
العمـق  ):"٧(قال علي بن حممد اجلرجاين)٦.(وكذلك الذهاب سفال،البعد والذهاب يف األرض:الثالث

  ]الرجز:[رؤبة،واستشهد  بقول "البعد املقاطع للطول والعرض
  

قَواَأل مِاتعاقِم املُ ياوِخخرِت٨(ق(  
______________  

 ٧٠٣:اللُّغةمقاييس  .١
 .١/٢٨٣:،معجم ما استعجم٣/٩٠، ١/٥٠٥:،معجم البلدان]عمق:[،اللسان،التاج١/٤٦:البيت يف ديوانه .٢
: ،معجم ما استعجم]عمق:[،العني،اللسان،التاج،املعجم الوسيط١/٢٥٣:،احملكم واحمليط األعظم٥٨٧:املُفْردات:انظر .٣

 .٣١٢٤:،عمدة احلفاظ٩٦٨/ ٣
 .٤/٣٩٩:للنحاس ،معاين القرآن٢/٤٩:لقرآنجماز ا:انظر .٤
 .٤/٢٩٩:،أضواء البيان٣/٧٧:،تفسري الثعاليب٦/٣٢٢:،تفسري البحر احمليط٤/١١٨:احملرر الوجيز:البيت بال عزو يف .٥
 .٥/٦٥:،أحكام القرآن للجصاص٣/٩٦٨:معجم ما استعجم:انظر .٦
 .١/٢٠٣:كتاب التعريفات .٧
 اللُّغـة ،املزهـر يف علـوم   ١٠/٢٨:،خزانـة األدب ٢٠/٣٦٣:يناألغـا :صدر بيت لرؤبة بـن العجـاج،وهو يف   .٨

،معاهــدة ١/٤٩٢:،أســاس البالغــة٢/٦٣٦:،ســر صــناعة اإلعــراب١/٢٦٤:،اخلصــائص١/١٨٨:واألدب
،مجهـرة  ١/١٩١:تهـذيب اللُّغـة  :وهـو بتمامـه يف  )مشتبه األعالم ملّاع اخلَفَـق (،وعجز البيت١/١٩:التنصيص

 .٢/٣٢٩:،اإلتقان يف علوم القرآن]عمق[:،اللسان،التاج١/٤٠٨:اللُّغة



 ٥٩١

  
أكثر استعماله يف البعـد سفال،وسـبب   لكن وخالصة أقوال العلماء،أن األصل يف العمق البعد ،       

يف العمق اختالفهم يف الفج،فمن فسر الفج باملكان والبلد جعل العميق البعيـد،ومن   اللُّغةاختالف أهل 
  .ومنه قوهلم واد عميق وبئر عميقةعد سفال،فسره بالطريق بني اجلبلني جعله الب

  
وهـذا  )١(،مطلق الواسع سواء كان طريقا بني جبلني أم الأن الفج هو :ومجع بني الرأيني من قال      

 .الَّذي عليه أكثر أهل اللُّغة
  

) ٢(،ن ابـن عبـاس  عالبعيد،:يف اآلية على حنو ما قاله أهل اللُّغة"عميق"واملُفَسرونَ باملراد ب            
 هـم ؤية الكعبة والطواف حوهلا، فإىل رأن أهل اإلسالم حينون ويشتاقون :املعىنو)٤(وجماهد،)٣(،وقتادة

  .يقصدوا من سائر جهات األرض 
  

أشارت إىل معجزة هامة أخـرى  مفتاح لغز نظرية كروية األرض،و واستنادا إىل تفسري هذه اآلية وجد
  :بالنسبة للكرة األرضية كلها،يؤكد ذلك قوله تعاىل وهي أن مكة املكرمة حمور مركزي

       ٥.(ألن مجيع الطرق تنطلق من أسفل الكرة األرضية؛بدال من فج بعيد(  
  
  
  

_________________  
  

 .١٧/٣٨:روح املعاين :انظر .١
 .١٧/١٤٦:الطَّبرِِي،تفسري ٣٦، ٦/٣٥:الدر املنثور:انظر .٢
 .٥/٦٥:،أحكام القرآن للجصاص١٧/١٤٦:الطَّبرِِي،تفسري ٣/٣٦:،تفسري الصنعاين٦/٣٧:ورالدر املنث: انظر .٣
 .٤/٣٩٩:معاين القرآن:انظر .٤
قـبس مـن اخلطـاب العلمـي يف القـرآن الكرمي،علـى       :حسن األشرف،بعنوان:مقال للكاتب والصحفي:انظر .٥

  :كلمات،على الرابط التايل:موقع
 http://www.kl28.com/books/showbook.php?bID=200&pNo=14أسرار  ،من

 :زغلول النجار،على الرابط التايل/القرآن،بقلم الدكتور
http://www.ikhwan.net/vb/showthread.php?t=26661  

  



 ٥٩٢

  غ د ق  
  غدقا الَىعت هلقَو يف:                       

                                                                                 ١٦/اجلن                                                                                                
  

وكثـر  غزر :،وغدِقت عني املاءغَدق يغدق غَدقاً فهو غَدق:يقال)١(الكثري،:أصل الغدق يف اللُّغة      
 مكان غدق ومغـدق، :وغدقت عينه كثر دمعها وغَزر،مث توسع العرب يف استخدام املفردة فقالواها،ماؤ

هم يف غدق من العـيش أي  :يقال"الغدق كثرة املاء والندى والنبت):"٢(قال ابن دريد.كثري املاء خمصب
املطر ):"٤(فصيل أمساء املطر وأوصافهقال الثعاليب يف ت) ٣(،املَطر الكثري العامواسع،وإال األصل يف الغدق 

مال لبد،وماء غَدق ومطر عباب وفاكهة ):"٥(،و عنده يف القلة والكثرة"إذا كان كثري القطر فهو الغدق
ومنـه يف كـالم   )٦(،"اللهم اسقنا غيثا مغيثا رحبا ربيعا وجدا غـدقا :"،لذلك يقال يف الدعاء"كثرية
  )٧".(حلدقودقت السماء فأدرت الغدق وأقرت ا:"العرب

  

وخـص املـاء   )٨(واملُفَسرونَ في املُراد بالغدق يف اآلية على حنو ما قاله أهل اللُّغة،أي ماًء كثريا،       
  : سبحانه وتعاىل كقولهاحلياة،فمىت وجد املاء وجد اخلري،وهذا ألنه أصل ؛الغدق بالذكر     

                                    

        ]وقوله تعاىل]٩٦/األعراف:                       

                     ]٦٦/املائدة[  
______________  

 .٨٤٢:اللُّغةمقاييس  .١
 .٢/٦٧٠: اللُّغةمجهرة  .٢
الفائق  ،١/٤١٧:التعليقات الرضية على الروضة الندية  ].غدق:[،اللسان،التاج٥/٣٨٢:احملكم واحمليط األعظم:انظر .٣

:١/٣٤١. 
 .٨٣:اللُّغةفقه  .٤
 .٣٠٠:بقاملرجع السا .٥
 .) ١٤٦ - ١٤٥/  ١(  اإلرواء ، ضعيف:،قال عنه األلباين٢/٢١٢:،جممع الزوائد٧/٣٢١:املعجم الوسيط .٦
 .١/٤٤٦:أساس البالغة .٧
،تفسـري  ٦/٦٩:،تفسـري السـمعاين  ١/٧٧٢:،تفسري اجلاللني٤/٤٠٣:،تفسري البغوي٤/٤٣٢:تفسري ابن كثري:انظر .٨

 . ٥/٣٠٨:،فتح القدير٢٩/٩٠:،روح املعاين٤/٢٨٨:،تفسري النسفي١٩/١٨:القرطيب
  



 ٥٩٣

  ف ظ ظ  
  فظا الَىعت هلقَو يف:                     

                                                                              ١٥٩/آل عمران                                                                                                                                                       
          

وغلظ ،مسي فظا لكراهة طعمـه ؛يعتصر فيشرب عند عوز املاء،ماء الكرش:يف اللُّغة ظّأصل الفَ"          
ماء الكرش، :الفاء والظاء كلمة تدل على كراهة وتكره،من ذلك الفظ):"٢(قال ابن فارس) ١(".مشربه

افتظ الكرش أخذ :،يقال"املاء الَّذي خيرج من الكرش:الفظ):"٣(،وقال الثعاليب"وافتظ الكرش إذا اعتصر
ـ   فظها  :ول الشـاعرِِ وقد كانت العرب تشق الكرش وتشرب منه املاء إذا اضطرت،ومنه في الشـعرِِ قَ

  ]الطَّوِِيل[
  )٤(وال نالَ فَظَّ الصيد حتى يعفِّرا          وكانوا كَأَنف اللَّيث ال شم مرغَماً

  

  ]الطَّوِِيل:[واجلمع فظوظ،كما يف قَول الشاعرِِ
  

  )٥(ضِ اخلُريبةِ  مورِدبِدجلَةَ  أَو فَي            إِذْ يعصرون فُظُوظَها   مْوكانَ هلَ
  

مسي بذلك لكراهة أخالقـه أو  )٧(وقيل اخلشن الكالم؛)٦(،ء اخللقيالس،الغليظ اجلانب:الفظ يف اللُّغةو
  ]الرجز:[رجل فظ بين الفَظاظة والفظاظ،ومنه في الشعرِ بِهذَا املَعنى قول رؤبة:يقاللسوء منطقه،

  

أَملَّا رينهنا متغم رِ                             اظَا معتم فنظَاظَا هوالف م٨(اللُّؤ(  
_______________  

 .٤/١١٩:،كشف املشكل١/٤٨٦:زاد املسري .١
 . ٧٩١:اللُّغةمقاييس  .٢
 ).التشرب الَّتييف املياه (١٥٥:اللُّغةفقه  .٣
: ، اللسـان ١/٨٧:املستقصي يف أمثال العـرب :،وبال نسبة يف)فظظ( :التاج:البيت منسوب حلسان بن نشبة يف  .٤

 .١/١٢٥:،ديوان احلماسة]فظظ[
 ،]بـول [،]فضض:[،اللسان١٠/١١: يط األعظم،احملكم واحمل١/١٥٣:اللُّغةمجهرة :مل أقف على القائل والبيت يف .٥

 ]فظظ: [التاج
 أَبِـي  ،تفسـري ٩/٥٢:،التفسري الكـبري ٣/٢٤١:،عمدة احلفاظ]فظظ:[اللسان،التاج،القاموس احمليط،املنجد:انظر .٦

 .٣١٥:،نصوص حمققة يف علوم القرآن الكرمي١/٥٠١:،معاين القرآن ١/٤٨٦:ملسريزاد ا،٢/١٠٥:السعود
طلبة الطلبة ، ]فظظ:[،اللسان،التاج،القاموس احمليط٣/١١٣٢:،غريب احلديث للحريب١٤/٢٦١:تهذيب اللُّغة:انظر .٧

:١/٢٧٣، 
  .١٤/٢٦١:تهذيب اللُّغة: ،وغري منسوب يف]فظظ:[،اللسان،التاج٢/١٠٤٢:ةاللُّغمجهرة :البيت منسوب له يف  .٨

  



 ٥٩٤

خشـن  لو كنت غليظ املنطق :،أياللُّغةباملفردة يف اآلية على حنو ما ذهب إليه أهل  في املُراد املُفَسرونَو
  .ل وال غليظ القلبأن النيب مل يكن فظا يف القو:واملعىن )١(لتفرقوا من حولك،اجلانب شرس األخالق 

  

  ق س س   

  قسيسني   ـالَىعت ـهلقَو يف:                      

                                                                ٨٢/املائدة                               
   
  

القاف والسني معظم بابه تتبـع  ):"٣(قال ابن فارس)٢(ع الشيء وطلبه،تتب:اللُّغةيف أصل القس          
قسسـت  بالليل،تتبعتها، و األصواتوتقسست )٤(بات األسد يقتس أي يطلب ما يأكله،:،يقال"الشيء

  .الشيء وقصصته إذا تتبعته
  

  ]الرجز:[تبعن النمائميصف نساء عفيفات ال يتومنه في الشعرِ بِهذَا املَعنى قول رؤبة بن العجاج 
  

  )٥(ال جعبرِيات وال طَهاملَا       يمِسني عن قَس اَألذَى غَوافلَا 
  

،إذا تتبعـه،  قس احلديثَ يقُسه قسـاً :يقالألن النمام يتتبع الكالم،)٦(النم؛:ومن هذا األصل القس مبعىن
  .من تقسس الشيء إذا تتبعه وطلبه،والقسيس صيغة مبالغة

______________  
 

 .٤/١٠٦:روح املعاين :انظر .١
/  ٣:،عمدة احلفـاظ  ]قسس:[،اللسان،الصحاح،التاج،القاموس احمليط٨/٢١٢:تهذيب اللُّغة،٦٧٠:املُفْردات:انظر .٢

،روح ٦/٢٥٧:تفسـري القـرطيب   ،١/١٨٥:التبيان يف تفسري غريـب القـرآن    ،٤/٣٤٦:، معجم البلدان٣٠٥
 .٢/٦٧:،فتح القدير٣/٧١: أَبِي السعودتفسري  ،١/٤٠٣:حللبية،السرية ا٧/٣:املعاين

 .٨٥٤:اللُّغةمقاييس  .٣
 .٢/١٠٠٨:مجهرة اللُّغة:انظر .٤
يصبحن عن قس األذى (و،]جعرب:[،اللسان،التاج٤/٤٨١:،احملكم واحمليط األعظم ٣/٢٠٧:تهذيب اللُّغة:البيت يف .٥

 .٤/٤:،تفسري البحر احمليط١/١٨٤:،إصالح املنطق٢/٦٧:،فتح القدير٦/٢٥٧:تفسري القرطيب:يف)غوافال
ـ ]قسـس :[،اللسان،التاج٦/١٠٤:،احملكم واحمليط األعظم٨/٢١٣:تهذيب اللُّغة:انظر .٦ ال اإلعـالم بتثليـث   ،إكم

 .١/٤٣٤:تفسري السمرقندي،٢/٥١١:الكالم
         



 ٥٩٥

) ١(،ملبالغته يف تتبع العلـم  ذلكب  يمسالعامل املتعبد من رؤوس النصارى،ومثله القس؛:والقسيس يف اللُّغة
قساوسة، ومنـه يف  : ،والتكسريالقياس القساسون واجلمع قسوس،وقساوسة ومها على غري القياس،وإال

  ]الوافر:[الشعر مبعىن العامل املتعبد قول ورقة بن نوفل
  

  )٢(اجوعي نْأَ هركْأَ انبهالر نم                 سٍِق لِوقَ نا منتربا خمبِ
  

  )٣".(القس والقسيس العامل بلغة الروم:"قوله قطرب ونقل عن 
  

علمـاء النصـارى   واملُفَسرونَ في املُراد بالقسيس يف اآلية على حنو ما قاله أهل اللُّغـة،هم              
 شة علـى الرسـول   النجاشي وقومه الَّذين قدموا من احلب:واملراد م هنا)٤(،وعبادهم ورؤساؤهم

  )٥.(به آمنواو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

_________________  
 .٧/٣:روح املعاين ،٣/٧١:تفسري أَبِي السعود :انظر .١
السـرية   ،٤/١٤٣:،البدء والتاريخ١/١٢٤:،تاريخ اإلسالم٢/٢٩٦:،البداية والنهاية٣/٣٦٣:خزانة األدب:البيت يف  .٢

 .١/١٦٢:،اخلصائص الكربى١/١٠٧:،احلماسة املغربية٤/١٠٠:،تفسري الثعليب١/٧٥:،خمتصر السرية٢/١١:النبوية
،روح ٤/٩٩:،تفسـري الـثعليب  ١/٤٨١:،تفسـري الثعـاليب  ٣/٧٢:أَبِي السعود،تفسري ١٢/٥٦:التفسري الكبري:انظر .٣

 . ٧/٣:املعاين
 . ٧/٣:، روح املعاين٣/٧١:أَبِي السعودتفسري :انظر .٤
،تفسري ابـن  ٢/٢٢٦:،احملرر الوجيز٧/١:الطَّبرِِي،تفسري ١/١٨٥: التنزيل ،التسهيل لعلوم٣/١٣٠:الدر املنثور: انظر .٥

،تفسـري  ١/١٥٣:،تفسـري اجلاللـني  ٢/٥٨:،تفسـري البغـوي  ٢/٨٧:،تفسـري ابـن كـثري   ٤/١١٨٣:أيب حامت
  .١/١٩٠:تفسري الصنعاين ،١/٤٣٤:السمرقندي



 ٥٩٦

  ق م ط ر  
 اقمطرير  الَىعت هلقَو يف:                   

                                                                            ١٠/اإلنسان                                                                                                                           
   

اقمطـر  :يقـال  )٣(ا،وغريمه)٢(والراغب،)١(،الشديد،عن ابن فارس:يف اللُّغة القمطريرأصل           
قَـول   في الشعرِ بِهذَا املَعنى ،ومنهصعبا إذا كان شديداومقمطر قمطرير و قماطر ويوماشتد، :أي ،يومنا

  ]الوافر:[الشاعرِِ
  

الَو يوم احلرِاس انَكَو ياوم                            عبوسا في الشدائقَ درِطَمي٤(ار(  
  

  ] الطَّوِِيل:[وقول اآلخر
  

ذكُرلْ تنا همنِي عالَءنا  بكم                       ونَ بلَيعراطقُم مو٥(إِذا ما كَانَ ي(  
  

  ]الطَّوِِيل:[قَول الشاعرِِو
  

  )٦(راطمالقَ وسبالع وما اليهبِ جلَو                     ا هاربغُ ارثَ برا احلَا مذَوا إِرفَفَ
  

  ]الطَّوِِيل:[ا صعبة شديدةب بأوقول اهلذيل واصفا احلر
  

بو احلَنأَ بِررضعا لَنهم قْممطةًر                    ومن لْيق ما ذَنلك اليوم يهر٧(ب(  
___________  

 .٩٠٠:اللُّغةمقاييس  .١
 .٦٨٤:املُفْردات:انظر .٢
فـتح  (وأيب عبيـدة  )٣٠/٢١٧:فسـري الكـبري   الت ،٥/٣٤٨:،فتح القـدير ٨/٦٨٥:فتح الباري(الفَراء قال بذلك .٣

التفسـري الكـبري    ،٥/٣٤٨:فتح القـدير (واملربد )٣٠/٢١٧:التفسري الكبري  ،٨/٤٣٥:،زاد املسري٥/٣٤٨:القدير
 )٣/٩٧:تفسري الثعليب(والكسائي)٣٠/٢١٧:التفسري الكبري  ،٥/٣٤٨:فتح القدير(وابن قتيبة )٣٠/٢١٧:

 .١/٣٦٤:،اإلتقان يف علوم القرآن٨/٣٧٤:الدر املنثور: البيت بال عزو يف .٤
،تفسـري  ٨/٤٣٥:،زاد املسـري ٥/٣٤٨:،فتح القـدير ٥/٩٩:،إعراب القرآن]قمطر:[اللسان،التاج:البيت بال عزو يف .٥

 .٤/٤٥٦:،تفسري ابن كثري٥/٤١١:،احملرر الوجيز١٩/١٣٥:،تفسري القرطيب٢٩/٢١١:الطَّبرِِي
 .٣/٩٧:، تفسري الثعليب٥/٣٤٨:، فتح القدير٥/٤١١:رر الوجيز،احمل١٩/١٣٥:تفسري القرطيب: البيت بال عزو يف .٦
منسـوب إىل  ]قمطر:[،ويف التاج ١٠/٩٧:،تفسري الثعليب٥/٣٤٨:، فتح القدير١٩/١٣٥:تفسري القرطيب: البيت يف .٧

 )فمن يلق منا سيد مدرب.(ساعدة



 ٥٩٧

  
القاف وامليم ):"٢(الق.كررت لتأكيد املعىن)١(ابن فارس من قمط،والراء عنده زائدة،وأصله عند        

تقلـيص اجلـبني ومـابني     :القمطريـر  ومنه قال بعض العلماء أن،"والطاء أصل يدل على مجع وجتمع
، واملشترك بـني  اقمطر الرجل إذا مجع ما بني عينيه غضبا:ألنه فيه جتميع ملا بني العينني،يقال) ٣(؛العينني

  .بالءالنتيجة لبا يكونان غاالشدة املذكورة وتقليص مابني العينني،أما 
  

ابـن  قال )٤.(قاله أهل اللُّغة،أي صعبا شديدابالقمطرير يف اآلية على حنو ما  في املُراد املُفَسرونَ         
 ،األخفـش ومجع بني هذا كله )٦(وكذا جماهد وقتادة،)٥(،ينقبض وجهه من شدة الوجع الَّذي:عباس
القمطريـر  " ):٨(قال ابن جريرو)٧(،"والشدة أطوله يف البالءالقمطرير أشد ما يكون من األيام و:"فقال

وقد اقمطـر اليـوم يقمطـر    ،هو يوم قمطرير ويوم قماطر ويوم عصيب وعصبصب:يقال،هو الشديد
  ".اقمطرارا وذلك أشد األيام وأطوهلا يف البالء والشدة

  
  
  
  
  
  
  

________________  
  

 ".سألتمونيها":ليست الراء من حروف الزيادة اموعة يف قوهلم .١
 .٨٦٢:اللُّغةمقاييس  .٢
 . ٣/٣٣٧:،تفسري الصنعاين٤/٤٥٦:، تفسري ابن كثري٢٩/٢١٢:الطَّبرِِي،تفسري ]قطمر:[اللسان،التاج:انظر .٣
، ٢/١١٥٢:،تفسري الواحـدي ٣/٥٠٤:،تفسري السمرقندي٣٠/٢١٧:،التفسري الكبري١٩/١٣٥:تفسري القرطيب:انظر .٤

 .٥/٣٤٢:،فتح القدير٢٩/١٥٦:،روح املعاين١٠/٩٧:تفسري الثعليب
 ،٥/٣٤٩:،فتح القدير٢٩/٢١١: الطَّبرِِيتفسري  ،٧/٣٧٢:الدر املنثور .٥
 .١٠/٩٧:تفسري الثعليب ، ٤/٤٢٩:تفسري البغوي  :انظر .٦
 .٤/٤٢٩:،تفسري البغوي٣/٩٧:، تفسري الثعليب٥/٣٤٨:،فتح القدير١٩/١٣٥:تفسري القرطيب: انظر .٧
  .٢٩/٢١١:الطَّبرِِيتفسري  .٨

  
  



 ٥٩٨

 ف أ  ك  

  كفوا الَىعت هلقَو يف:                     ٤/اإلخالص                                                                                                                              
   

 :ال نظري،واجلمـع :،أيال كفاء له بالكسر:يقال)١(النظري،واملساوي،املثل،و:يف اللُّغة الكفء           
احلسب  والزوجة متساويني يفالكفاءة يف النكاح،وهو أن يكون الزوج التساوي،و:،ومنه التكافؤاألكفاء

 عن الغالم شـاتان ":تتساوى؛وحديث العقيقة:أي)٢(،"املسلمون تتكافأ دماؤهم":ويف احلديثوالنسب،
  ]الوافر[ :ل حسان بن ثابتمنه في الشعرِ بِهذَا املَعنى قومتساويتان،و:أي)٣(،"مكافئتان

  

رِيلٌ روجِبسف ولُ اللّهيسِ لَ                   انالقُد وحوريلَ سفَاُء ه٤( ك(  
  

إال أن يف معىن اآليـة   متعددت أقواهل إنوليس له نظري وال مثيل،واملُفَسرونَ  ليه يعين أن جربيل ع
أنه مبعىن ليس  :عن ابن عباس"فـله سبحانه عز وجل،نفي املماثلة  واحد وهو تدور على معىن عبارام

  . )٥(."عن كعب وعطاء مل يكن له مثل وال عديل،وال صاحبة له  :يوعن جماهد أ،كمثله شيء
  

 ،اء البصرة كفوا بضم الكاف والفـاء فقرأ ذلك عامة قر"،القراء يف قراءة قوله كفوا اختلفوقد        
إما قراءتان :والصواب من القول يف ذلك أن يقال ،ؤا الفاء ومهزها كفوقرأه بعض قراء الكوفة بتسكني

  )٦".(ولغتان مشهورتان فبأيهما قرأ القارئ فمصيب معروفتان
__________________  

  
،اللسـان،التاج،القاموس احمليط،خمتـار   ٧/١٤٨:حملكم واحمليط األعظـم ،٩٣٠:مقاييس اللُّغة ،ا٧١٨:املُفْردات:انظر .١

 .٢/١٢٨:،تبيني احلقائق٣٤٠٣:،عمدة احلفاظ]كفأ:[الصحاح
بـاب قتـل الرجـل    (،٨/٢٧:،سـنن البيهقـي الكـربى   )تكافأ دماؤهمباب املسلمون ت(٢/٨٩٥:سنن ابن ماجه .٢

، املسـتدرك علـى الصـحيحني    ٨٠/ ٣:،سـنن أيب داؤود )باب يف الديات(١/١٩٤:،املنتقى البن اجلارود)باملرأة
 ٦٧١٢:  رقـم  حديث انظر)  حسن(  :،قال عنه األلباين٣/١٣٤:ةالزجاج،مصباح ٢/١٢٨:،مسند البزار٢/١٥٣:

 . عاجلام صحيح يف
، ١٢/١٢٩:،صحيح ابن حبـان ٤/٢٦٦:،املستدرك على الصحيحني)باب ماجاء يف العقيقة(،٤/٩٦:سنن الترمذي .٣

: ،صـححه األلبـاين  ١/٣٠٢:،معجم الشـيوخ )باب يف العقيقة(٣/١٠٥:،سنن أيب داؤود١/٢٦١:موارد الضمآن
 .٤/٣٩٠:اإلرواء

،تفســري ٤/٤٠٤:القــرآن ،إعــراب١/٨٣:،ســر الفصــاحة٩/٢٣٥:،خزانــة األدب١/٢:البيــت يف ديوانــه .٤
  .١١٠/ ١:،فتح القدير١/٢٤٠:الثعليب

 .٩/١٥٤:أضواء البيان .٥
  .٣٠/٣٤٨:الطَّبرِِيتفسري  .٦



 ٥٩٩

  ك ن د  
  كنود الَىعت هلقَو يف:                    ٦/العاديات                                                    

   
لكاف والنون والدال أصل صحيح واحد يـدل  ا):"١(القطع،قال ابن فارس:اللُّغةالكند يف  أصل         

  ]املُتقَارِب:[قول األعشى في الشعرِ بِهذَا املَعنى ومنه،كند احلبل إذا قطعه:يقال،"على القطع
  

ـُوص           ؤادـفَميطي تميطي بصلْبِ الفُ   )٢(الٍ وكَنادهاـَولِ حبـ
  

  ]الكامل:[األعشى ومنه في الشعرِِ قَولُ،الكنود والكُند:أيضا قوهلم للمرأة القاطعة للوصالمن ذلك 
  

  )٣(كُند لوصلِ الزائرِ املُعتاد                أحدث لَها تحدثْ لوصلك إنها  
  

 يكنـد   النعمةكند :يقال ،ا ينبغي من الشكرملنه قطع مسي بذلك أل)٤(الكفور للنعمة؛:لكنود يف اللُّغةوا
،وكُند،وأصله كما قلنا من كند احلبل إذا قطعه،كأنـه  فهو وهي كنود)٥(،كفرها وجحدها:ي،أكنودا

 :في الشعرِِ قَـول الشـاعرِِ   من الشكر ملن أنعم عليه،ومن الكنود مبعىن الكفورأن يكون يقطع ما ينبغي 
  ]الطَّوِِيل[
  

  

  )٦(دعبي الِجالر اِءمعنا لودنكَ                  نكُي نمو الِجالر اِءمعنل ودنكَ
  

_____________  
  

 .٩١٠:اللُّغةمقاييس  .١
 :،تفسـري القـرطيب  ]مـيط :[،التـاج ]ميط[،]كند:[،اللسان٩/٢٢٩:،احملكم واحمليط األعظم١/٥٧:البيت يف ديوانه .٢

 .٥/٤٨٣:،فتح القدير٢٠/١٦١
 .١٠/٢٧٢:،تفسري الثعليب٢٠/١٦١:سري القرطيب، تف٣٠/٢٧٧:الطَّبرِِي،تفسري ١/٥٠:البيت يف ديوانه .٣
: ،تفسـري الطَّبـرِِي  ٤/٥٤٣:كـثري ،تفسـري بـن   ]كند:[العني،اللسان،التاج،القاموس احمليط،٧٢٧:املُفْردات:انظر .٤

،من بديع لغـة  ٣/٤٣٢:،عمدة احلفاظ٩/٦٤:ء البيان،أضوا٨/٧٢٧:،فتح الباري٤/٤٣٦:تفسري الثعاليب،٣٠/٢٧٨
 .٥٩٤:عبريات القرآنيةمعجم الت ،٣١١:التنزيل

 .٣٠/٢١٨:روح املعاين ،١/٤٧٢:التبيان يف تفسري غريب القرآن ،١/٣٩٣:غريب القرآن :انظر .٥
 .٩/٦٤:،أضواء البيان٨/٥٠٠:تفسري البحر احمليط٥/٤٨٣:، فتح القدير٢٠/١٦٠:تفسري القرطيب: البيت بال عزو يف .٦

  



 ٦٠٠

  ]الوافر:[ل النمر بن تولب يصف امرأتهوقو
  

  )١(إِذا علقَت حبائلُها بِرهنِ                           متن وال تفادي كَنود ال 
  

عن ابـن عبـاس،   اجلاحد، لكفورا :،أيفي املُراد باملفردة على حنو ماقاله أهل اللُّغة املُفَسرونَو        

 :فـي قَولـه تعـالَى   وهو املعىن نفسه )٢(،،وقتادةوجماهد            .   
  ]٣٤/إبراهيم [
  

  :جواب القسم يف اآليات السابقة واآلية        ]قال احلسن البصري ]١/العاديات،
 الكنـود :"وقال أبو بكر الواسطي )٣(،"النعم وينسى املصائب يذكر:"يف شرح هذا التعبري عن اإلنسان

يرى النعمة مـن نفسـه    الَّذي الكنود:"وقال أبو بكر الوراق) ٤(،"اهللايف معاصي  اهللا نعم ينفق الَّذي
  )٥".(وأعوانه

  
  
  
  
  

____________  
  

 وال أحـدا  ميـدح  اجلاهليـة،ومل  يف طـويال  عمرا عاش،خمضرم شاعر:العكلي أقيش بن زهري بن تولب بن النمرهو  .١
 كـبري  وهـو  سالماإل أدرك،الطائي حامت بشعر شعره هيشب،ملاله وهابا جوادا والوجاهة، النعمة ذوي من وكان،هجا

  يف شـعره  من وجد ما القيسي نوري الدكتور ومجع،بقليل بعده أو بكر أيب أيام يف مات ، النيب على ووفد السن،
 ].كند:[،اللسان،التاج١٠/٧٢:تهذيب اللُّغة:،والبيت يف)٨/٤٨:األعالم(.ديوان

 .١٩/٣١٢:،عمدة القاري١٠/٢٧١:، تفسري الثعليب٤/٥١٨:،تفسري البغوي١٠/٣٤٥٨:تفسري ابن أيب حامت:انظر .٢
،معجـم التعـبريات   ١/١٧٥:،املـرض والكفـارات  ٣/٥٨٤:،تفسري السـمرقندي ٢٠/١٦٠:تفسري القرطيب:انظر .٣

 .٥٩٤:القرآنية
 .١٠/٢٧٢:، تفسري الثعليب٢٠/١٦١:تفسري القرطيب: انظر .٤
 .انظر املصادر السابقة .٥

  
  



 ٦٠١

  ن خ ر  

  خنرة الَىعت هلقَو يف:                          ١١/النازعات                                                                                                                              
   

النون واخلاء والراء أصل صحيح يـدل  ):"٢(قال ابن فارس)١.(صوت األنف:األصل يف النخري          
مـد الصـوت   :رياخنر اإلنسان واحلمار والفرس بأنفه ينخر وينخر خن:يقال،"صوت من األصوات على

  .ومنه مسي املنخران ألما خمرجا الصوت)٣(لنفس يف خياشيمه،وا
  

ويكون يف العظم والعود وما شابه، مسي بذلك؛ألنه يبلـى  )٤(هو البلى، الَّذيالنخر،: ومن هذا األصل
ذلك أنه يتجوف فتدخله الريح ويكون هلا عند ذلك نخرة،أي )٥(حىت يسمع فيه خنري الريح أي صوا،

 مثل:"قال عن النيب   ويف حديث أيب موسى األشعريبلي، :أي،ر العظم والعود نخ:،يقالصوت
 تكسره مل خنر عود على وقعت وإن،طيبا وضعت وضعت إن و،طيبا أكلت أكلت إن النحلة مثل املؤمن
  ] جزالر:[من استعمال املفردة في الشعرِ بِهذَا املَعنى قَول الشاعرِِوأي عود بايل،)٦(،..."

 مأَقْــد "حـاجه " مــا األسـاوِرإ  
 هال يــلٌ نــورِج كـَــولَنهرـاد  
  اهره ــفإنمــا قَصــرك ترب السـ 
  افره ــثُــم تعــود بعدها في الْحـ 

      ـمهـرظامـا ناخع تما كُن ــدعب ٧(ن(  
______________  

  

،عمدة  ٥/٣١:النهاية يف غريب احلديث واألثر،]خنر:[،اللسان،خمتار الصحاح٧/٥:تهذيب اللُّغة،٧٩٥:املُفْردات:انظر .١
 .٤/١٥٤:احلفاظ

 .١٠١٨:اللُّغةمقاييس  .٢
 ].خنر:[،اللسان،التاج٥/١٦٨:احملكم واحمليط األعظم .٣
 .٣١/٣٤:التفسري الكبري:انظر .٤
 .١/٦٢٤:أساس البالغة :انظر .٥
 ٥٨٤٦:  رقم حديث انظر)  حسن(  :،قال عنه األلباين٢/٣٧٣:اجلامع الصغري التيِسير بِشرحِ،٥/٥١٤:لقديرفيض ا .٦

 . اجلامع صحيح يف
،وبال نسبة ٣/٤٤٨:،تفسري مقاتل بن سليمان٢/١٥٧:اإلصابة يف متييز الصحابة:األبيات منسوبة للحارث اهلمداين يف .٧

  .٨/٦٩٠:،فتح الباري٣٠/٣٦:الطَّبرِِيتفسري ،]خنر:[،اللسان١/٥٩٣:مجهرة اللغة :يف



 ٦٠٢

.  بلـي :،أيرم العظـم وأرم :لريح فيه مث خترج وهلا خنري،يقالتدخل ا الَّذي)١(والناخر من العظام البايل،
ر مثل خر فهو نينخ ر العظمخالنخرة من ن:"وبعض العلماء فرق بني النخر والناخرة يف العظام،فقالوا أن

وأما الناخرة فهي العظام الفارغة ،حبيث لو ملسته تفتتيتفتت،وذلك إذا بلي وصار ،عفن يعفن فهو عفن
يكنخري ،وعلى هذا الناخرة من النخري مبعىن الصـوت ،حيصل من هبوب الريح فيها صوت كالنخري الَّت

  )٢(".هو البلى الَّذيال من النخر ،النائم واملخنوق
   

 ومن قـرأ خنـرة،  )٥(،بغري ألف"خنرة"وقرأ الباقون ،بألف"ناخرة)"٤(وعاصم  )٣(قرأ محزةوقد         
فيها ذكر العظام إال العظام  الَّتيألنه ال توجد يف اآلثار :،قال"ناخرة"ألن فَعل أبلغ من فاعل،ومن قرأ:قال

قـال  .احلافرة والساهرة يعينألا تشبه أواخر سائر اآلي  ومل يوجد يف شيء منها الناخرة،كذلك،النخرة
أفصح اللغتني عنـدنا  ):"٧(الطَّبرِِي وقال ابن جرير)٦(،"مها مجيعاً لغتان أيهما قرأت فحسن:"األخفش

و العظم إذا ه:" قال ابن عباس)٨(.يف اآلية، أي بالية املعىنو"وأشهرها عندنا خنرة بغري ألف مبعىن بالية
  )٩".(بلي ودخلت الريح فيه

  
  
  

______________  
  

 .١/٤١٣:،حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح]خنر:[التاج،القاموس احمليط:انظر .١
 .٣١/٣٤:التفسري الكبري  .٢
 :،تفسـري البغـوي  ٣١/٣٣:،التفسـري الكـبري  ١/٧٤٨:،حجة القراءات١/٢١٩:سري يف القراءات السبعالَّتي:انظر .٣

 .٥/٣٧٤:،فتح القدير٩/١٩:،زاد املسري٣/٥٢٠:،تفسري السمرقندي٤/٣٨٤:،تفسري الثعاليب٤/٤٤٣
 .٩/١٩:، زاد املسري٣/٥٢٠:،،تفسري السمرقندي٣١/٣٣:سري الكبريالتف:انظر .٤
 .٤/٤٤٣:، تفسري البغوي٣١/٣٤:التفسري الكبري ،١/٢١٩:سري يف القراءات السبعالَّتي:انظر .٥
 .٣١/٣٤:التفسري الكبري ، ٥/٣٧٥:فتح القدير:انظر .٦
 ٣٠/٣٥:الطَّبرِِيتفسري  .٧
،تفسـري  ٣١/٣٥:التفسـري الكـبري   ،١/٤٤٧:القـرآن  ،التبيان يف تفسـري غريـب  ١/٤٧٠:غريب القرآن:انظر .٨

 .٣/٤١٦:،تفسري العز بن عبد السالم٤/٣١٤:تفسري النسفي ،٥/٤٤٦:البيضاوي
 .٤/٤٦٨:تفسري ابن كثري .٩

  
  



 ٦٠٣

 ن ط ح   

  النطيحة    ـالَىعت ـهلقَو ـيف:               ...               

                                                           ٣/املائدة                                                                                                                              
   

 ، يـنطَح ويـنطح  نطح الكـبش و : يقال)١(،برأسه أو حنوه ضرب الكبش:اللُّغةيف النطح أصل         
يضرب مثال لألمر )٢(،"اننزعال ينتطح فيه :"ويف املثل العريبوقد انتطح الكبشان وتناطحا،وكبش نطاح،

  ]الرجز:[العامري لبيد بن ربيعة في الشعرِِ قَولُ منهاثنان، ويقع و ال خيتلف فيه 
  

حطتنت باش٣(اللَّيل داجٍ والك(  
  

احلسـن بـن    ومن ذلك فـي الشـعرِِ قَـولُ   ،لكنه قد يقال لإلنسان جمازا ات،احليوانخاص بوالنطح 
  ]البسيط:[محيد

  

  )٤(لِبى اجلَلَع قفشت الَ سِأْى الرلَع قفشأَ     همـلـكْيل يالـالع لَـباجلَ حـاطا نـَي
  

  ]البسيط:[ل األعشىوقو
  

  )٥(هى قَرنه الوعلُوأَا وهرضلم يفَ                         ا  نههاً ليوموي ةًرخص كناطحٍ
  

  .االستعارة من باب كله والرجال يف احلروب،والسيولتناطحت األمواج  :كذلك قوهلم
  

____________  
 .٩/٢٧:عمدة القاري ،١٠٣٣:مقاييس اللُّغة:انظر .١
 .٢/٣٠٩:املغرب يف ترتيب املعرب ،١/٢٢٠:،البيان والتبيني٢/٢٢٥:جممع األمثال .٢
، ٢٢٥/ ٤: تهـذيب اللُّغـة  ،١/٤٨٥:األمثـال  ،مجهـرة ١/٣٤٤:املستقصـي يف أمثـال العـرب   :له يف البيت  .٣

 .)نطاح أسد ما أراها تصطلح(،ومتام البيت]نطح:[اللسان
،جامع بيان العلـم  ٢/١١:،طبقات الشافعية الكربى٢/٣٧٢:اليواقيت والدرر:أقف على ترمجة للشاعر،والبيت يفمل  .٤

 .٢/١٦١:وفضله
، ٢/١٦٤:بــن األنبــاريالزاهــر ال،١/١٥٥:ر الفصــاحة،ســ٩/١٧٨:،األغــاين١/١٦٦:يف ديوانــه البيــت .٥

 ٣:،أوضـح املسـالك  ١/٣٥٦:،فصل املقال شرح كتاب األمثـال ١/٣١١:،حماضرات األدباء١/٣٨٠:الصناعتني
 .١/٤٤٧:،املدخل٢/٣٧٢:،اليواقيت والدرر٣/١٠٩:،شرح ابن عقيل٢١٨/



 ٦٠٤

دون تاء وأكثر ما ترد هذه البنية يف كالم العرب ب،فعيلة مبعىن مفعولة أي منطوحة" هنا والنطيحة        
هذه فقال بعض  يف وأما،كف خضيبةعني كحيلة و ال مند،بعني كحيل وكف خضيب:كقوهلم،التأنيث
وقال ،طريقـة طويلـة  :أجريت جمرى األمساء كما يف قـوهلم إمنا استعمل فيها تاء التأنيث ألا :النحاة

ل وكف خضـيب  إمنا أتى بتاء التأنيث فيها لتدل على التأنيث من أول وهلة خبالف عني كحي:بعضهم
  )١(."ألن التأنيث مستفاد من أول الكالم؛
  
ماتت بسبب نطـح   الَّتياملنطوحة ،أي اللُّغةبالنطيحة يف اآلية على حنو ما قاله أهل  في املُراد املُفَسرونَو

يعـين   ):"٣(الطَّبرِِيجرير قال ابن .تعاىل حرمها اهللايأكلوا فوقد كان العرب يف اجلاهلية )٢(،هلاغريها 
فحرم اهللا جل ثناؤه ذلك علـى  تموت من النطاح بغري تذكية،تنطحها أخرى ف الَّتيبقوله النطيحة الشاة 

  ".املؤمنني إن مل يدركوا ذكاته قبل موته
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  

 .٦/٧٠:تفسري الطَّبرِِي :وانظر ،٢/١١:تفسري ابن كثري .١
 .١/٢٦٨:،تفسري النسفي١/١٧٨:،التبيان يف تفسري غريب القرآن٣/٢٩٨:أحكام القرآن للجصاص:انظر .٢
  .٦/٧٠:تفسري الطَّبرِِي .٣

  



 ٦٠٥

  ن ق ع  

  نقعا الَىعت هلقَو يف:                               ٤/العاديات                                                                 
  

قـاف والعـني أصـالن    النـون وال ):"١(األصل يف النقع،االستقرار أو الصوت،قال ابن فارس         
مـن  ،"أحدمها يدل على استقرار شيء كاملائع يف قراره،واآلخر على صوت من األصـوات :صحيحان 

كأن الزبيب ينقع يف )٢(شراب يتخذ من الزبيب،:مستقره،ومنه النقيع :نقعه،أيستنقع املاء يف م: األول
  .ومستنقعات نقاع وأنقع:واجلمعاملاء فترة من الزمن مث يشرب،واملستنقع مكان استقرار املاء،

  

 :يقـال  ،"النقع رفع الصوت):"٤(أبو عبيدقال  )٣(،رفع الصوتالنقع مبعىن :األصل الثاينومن ا         
 على نساء يبكني على خالد بن الوليد  بن اخلطاب،ومنه قول عمر إذا ارتفع واستنقع نقع الصوت

أراد ارتفـاع الصـوت   )٥(،"لقلقـه  أونقع مل يكن  سليمان ما أيبعليهن يرقن من دموعهن على ما :"
بـن ربيعـة    قـول لبيـد  ترديد صوت النواحة،ومنه ذلك في الشعرِ بِهـذَا املَعنـى    واللقلقة ،بالبكاء

  ]الرمل:[العامري
  

  قصاد اخرص قَعنى يتلْ              فمجسٍ وزرج ا ذاتوهبلح٦(ي(  
  

كمن  الرجل يتكثر مبا ليس عنده،:، والنقَّاعأحلبوا احلرب أي مجعوا هلا،صادق صراخيرتفع مىت  :يقول
  )٧(.ميدح نفسه ويدعي الشجاعة وليست فيه،كأنه يصيح بذلك

______________  
 .١٠٤٦، ١٠٤٥:اللُّغةمقاييس  .١
 ].نقع:[،اللسان،املعجم الوسيط٣/٣٤٧:مساءذيب األ :انظر .٢
 .٢٠/١٥٩:تفسري القرطيب،]نقع:[لتاج،اللسان،ا٣/٣٤٧:اء،ذيب األمس١/٢٢٠:اللُّغةمجهرة :انظر .٣
،تفسـري البحـر   ٢٠/١٥٩:،تفسـري القـرطيب  ١/١٧٤:تهذيب اللُّغـة :،انظر٣/٢٧٥:غريب احلديث البن سالم .٤

 ختـريج ،٢/٤٦٧:،تغليق التعليـق ٣/١٦١:،فتح الباري٣٠/٢١٦:،روح املعاين ٥/٤٨٢:،فتح القدير٨/٥٠٠:احمليط
 .٢/٢٤:،مشارق األنوار١/١٦٧:،العاقبة يف ذكر املوت٤/٢٦٦:األحاديث واآلثار

النهايـة يف غريـب احلـديث    ،٧/١١٦:،البدايـة والنهايـة  ٤/١٩:،الفـائق ١/٤٣١:غريب احلديث البن قتيبـة  .٥
 .١/٨١:،البيان والتبيني٤/٢٦٥:واألثر

: ، الصناعتني]نقع:[التاج ،اللسان،١/١٧٤:تهذيب اللُّغة،٣/٢٧٥:،غريب احلديث البن سالم١/٨٤:البيت يف ديوانه .٦
 .٣٠/٢١٦:،روح املعاين٥/٤٨٢:،فتح القدير٤/٧٩٤:، الكشاف١/١٠٧

 ].نقع:[اللسان،املعجم الوسيط/انظر .٧



 ٦٠٦

 :قول األعشـى  في الشعرِ بِهذَا املَعنىمسي بذلك ألنه يرتفع كما يرتفع الصوت،ومنه )١(الغبار،:والنقع أيضاً 
  ]املُتقَارِب[

  )٢(الصباحِ إذا النقع ثارا غَداةَ                    لف إذا أُرسلَتبِه ترعف اَأل
  

  

  ]الوافر:[  حسان بنِ ثَابِتقول  كذلك ومنه
  

  )٣(اُءدتثري النقْع موعدها كَُ                        عدمنا خيلَنا إنْ مل تروها  
  

  ]الوافر:[وقول اآلخر
  

القواأَحاد ةَ  يومدعج أم ت                   اُأللوف واختلَف قْعالن ٤(وثار(  
  

 تـثري أن اخليـل  : واملعىن)٥(،أي غبارااللُّغةبالنقع يف اآلية على حنو ما قال أهل  في املُراد املُفَسرونَو          
قـال ابـن   .تقع فيه اإلغارة الَّذيإىل املوضع  يرجع]به[ ،والضمري يفأغارت به الَّذييف املكان  حبوافرها الغبار
ألنه معلوم أن الغبار ال يثار إال ،ومل جير له ذكر،وكىن عنه، اسم املوضع عن كناية]به[واهلاء يف قوله ):"٦(جرير

يعين غبـارا يف مكـان معتـرك     ):"٧(،وقال ابن كثري".فاستغىن بفهم السامعني مبعناه من ذكره، من موضع
كما هو الواضح )٨(، وألن النقع من لوازم احلرب،وكثرة الكر والفر،إشارة إىل شدة العدو  ،ويف هذا"ولاخلي

  .ال أستبعد أن يكون املراد بالنقع يف اآلية صوت وجلبة احلربومن اآلية والشواهد السابقة،
____________  

تهـذيب  ،٢/٣٠٧:،جمـاز القـرآن  ١/٢٣١:،احملكم واحمليط األعظم]نقع:[العني،اللسان،التاج،خمتار الصحاح:انظر .١
ةإعـراب  ٤/٢١٥:،عمدة احلفـاظ ١/٦٥٢:،أساس البالغة٥/١٠٨:النهاية يف غريب احلديث واألثر،١/١٧٥:اللُّغ،

،تفسـري  ٥/٤٨٢:،فـتح القـدير  ٣/٥١٠:،تفسري مقاتل بن سليمان١/٤٨:،البيان يف أقسام القرآن٥/٢٧٨:القرآن
 .٢/٣٨:،جواهر العقود٥/١٦٥:،كشاف القناع١/١٣١:،الفروسية٢٠/١٥٩:،تفسري القرطيب٣٠/٢٧٦:الطَّبرِِي

 ،٢/٣٥:الزاهر البـن األنبـاري  ،]رعف[،]صبح:[،اللسان،التاج٢/٢١٠:تهذيب اللُّغة:البيت منسوب لألعشى يف .٢
 .، وليس يف ديوانه١/٢٢:الفرق

ـ ٤/١١١٧:،معجـم مـا اسـتعجم   ٢/١٠٦٠:اللُّغة،مجهرة ١/٢:البيت يف ديوانه .٣ ،البدايـة  ٩/٢٣٤:ة األدب،خزان
 .١/٤٠١:،مسط النجوم العوايل١/٥٨:، احلماسة املغربية٤/٣١٠:والنهاية

 . ١/٣٥:احللبة يف أمساء اخليل:يف  يالبيت ملعقر محار البارق .٤
، تفسري ٤/٥١٧: غوي،تفسري الب٩/١٩٠:أَبِي السعود،تفسري ٢٠/١٢٢٥:،تفسري الواحدي٢/٣٠٧:جماز القرآن:انظر .٥

،تفسـري  ٣٢/٦٣:،التفسـري الكـبري  ٤/٥٤٢:،تفسري ابـن كـثري  ٣/٥٨٤:تفسري السمرقندي،٥/٥٢٠:البيضاوي
 :فـتح القـدير   ،٤/٧٩٤ :الكشـاف  ،١/٨١٨:،تفسـري اجلاللـني  ٤/٣٥٣:،تفسري النسـفي ٣٠/٣٩٠:الطَّبرِِي

 .٩/٦٢:،أضواء البيان٣/٢١٦:،روح املعاين٥/٤٨٥
 .٣٠/٢٧٥:الطَّبرِِيتفسري  .٦
 .٤/٥٤٢:تفسري ابن كثري .٧
 .٩/٦٣:أضواء البيان :انظر .٨



 ٦٠٧

  ن ك د 

  نكدا الَىعت هلقَو يف:                  ٥٨/األعراف                                                                                                                              
   

النون والكاف والدال ):"٢(قال ابن فارس)١(خروج الشيء إىل طالبه بتعسر،:األصل يف النكد           
ورجل نكـد   اشتد وعسر،ينكَد نكَدا،:نكد عيشه:يقال،"أصل يدل على خروج الشيء إىل طالبه بشدة

  )٣(.املشؤوم:يتعاسران،واألنكد:دان،أَيومها يتناكر،واجلمع أنكاد ومناكيد،عس :أي
  
البئر أي قل ماؤها ،وهو مـع قلتـه ال يـأيت إال     تدكَن:يقال)٤(الَّذي ال ينفع، القليل:اللُّغةالنكد يف و

  ]املنسرح:[قَول الشاعرِِالشعرِ بِهذَا املَعنى ومنه في بتعسر،
  

  )٥(أَعطَيت أَعطَيت تافهاً نكدا                 وإنْ  تنجِز الوعد إنْ وعدتال
  

  ]الوافر:[قليال،كذلك النكد قلة العطاء،أو عدمه،قال الشاعر :أي
  

ا زأَب تدكنَأَلْنانةَ  إِذْ سبي                        اببض كَدني ا ولَمنتاج٦(حب(  
  ]الرجز:[آلخرا القو
  

  )٧(الَ خير في املَنكُود والناكد                          وأَعط ما أَعطَيته طَيباً 
______________  

 .١/٨٨٧:،كتاب الكليات٤/٣١٨:،عمدة احلفاظ٨٢٣:املُفْردات:انظر .١
 . ١٠٤٧:اللُّغةمقاييس  .٢
 ].نكد:[خمتار الصحاح .٣
 . ١٨/٢٣٤، ١٥/١١٦:،عمدة احلفاظ٨/٢٩٩، ٦/٢٩٦:فتح الباري:انظر .٤
،تفسري البحـر  ٣/٢٢٠:،زاد املسري٨/٢١١:الطَّبرِِي،تفسري ٢/٤١٤:، احملرر الوجيز]تفه:[اللسان،التاج:البيت بال عزو يف .٥

 .٨/١٤٧:،روح املعاين٤/٣١٧:احمليط
 ].ضبب[،]زنب:[،اللسان،التاج٦/٧٥٧:احملكم واحمليط األعظم:على صاحب البيت،وهو يفمل أقف  .٦
، احملـرر  ]نكـد :[،اللسـان،التاج  ١/٤٥٦:،أسـاس البالغـة  ٦/٥٧:،األغاين١٠/٧٢:تهذيب اللُّغة:البيت بال عزو يف .٧

 .٢/١٩١:،تفسري السمعاين٤/٣١٨:، تفسري البحر احمليط٨/٢١١:الطَّبرِِي،تفسري ٢/٤١٤:الوجيز

  
  



 ٦٠٨

  )٢".(نكدنكَد،وصاحبه أَنكد وكل شيء جر على صاحبه شرا فهو )"١(،الشؤم واللؤم:وعند بعضهم
  

  )٣.(قاله أهل اللُّغة،أي قليال عسراعلى حنو ما  واملُفَسرونَ في املُراد بالنكد يف اآلية         
  

كنزول املطـر  على القلوب ل القرآن ونز" ،فإننللمؤمنني وللكافري-تعاىل-وهذا مثل ضربه اهللا         
وقلب الكافر كالسبخة ال ينتفع مبا ،نتفع مبا خيرج يفقلب املؤمن كاألرض الطيبة يقبل املاء و،على األرض
  ) ٤".(يقبل من املاء

  
ـ  بفتح النون والكاف،"نكَدا"وقد اختلف القراء يف قراءة هذه املفردة،فقرأ بعض أهل املدينة         رأه وق

بفتح النـون وكسـر   "نكدا"اربفتح النون وسكون الكاف،وسائر القراء يف األمص"نكْدا"بعض الكوفيني
  )٥(.الكاف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  
يف  اللُّغـة ، فرائد ١٤/١١٨:، التفسري الكبري]نكد:[،اللسان٦/٧٥٧:،احملكم واحمليط األعظم١٠/٧٢:تهذيب اللُّغة:انظر .١

 .٣٤٨:الفروق
 .١٠/٧٢:ذيب اللغة .٢
،زاد ٤/٢٤٣:،تفسـري الـثعليب  ١/٢٠٤:،التبيان يف تفسـري القـرآن  ١/٤٦١:،غريب القرآن١/٢١٧:جماز القرآن:انظر .٣

 .١/١٩٨:،مقدمة فتح الباري٨/٢٩٩:،فتح الباري١٨/٢٣٤:،عمدة القاري٣/٢٢٠:املسري
 .٤/٣٢٢:تفسري البحر احمليط:انظر .٤
  .٢١٢، ٨/٢١١:الطَّبرِِيتفسري :انظر .٥



 ٦٠٩

  هـ ل ع  
  هلوعا الَىعت هلقَو يف:                  ١٩/املعارج                                                                                                                              

   

اهلاء والالم والعني يدل علـى  :")١(قال ابن فارستدل مادة هلع  يف اللُّغة على السرعة واحلدة،          
إذا كانت سـريعة  هلواع  و هلواعة ناقة:،الفعل منه على هلع يهلع فهو هلع،ومنه قوهلم"سرعة وحدة 
شبهها وي يصف ناقةًونظري ذلك في الشعرِِ قَول الشاعرِِ نافر سريع يف مضيه،:هالع ونعام)٢(،السري خفيفة

  ]الكامل:[ بالنعامة
  )٣(حرِجٍ إذا استقْبلْتها هلْواعِ                    صكّاَء ذعلبةٍ  إذا استدبرتها  

  

نعامة إذا استقبلتها،فهي سـريعة يف كـل   ،هي ناقة إذا استدبرا:يقول.الناقة السريعة:الذعلب والذعلبة
وعند بعضـهم  )٥(وغريه،)٤(عند ابن دريد، اجلزع سوأأ:وهو يف اللُّغةاهللع،: ومن هذا األصل.األحوال

املكروه،وسرعة املنـع   كذلك لسرعة اجلزع عند مس مسي)٦(وأفحشه؛ أشد احلرص و أسوأ اجلزع :هو
واملنـع  ،اهللع الفزع واالضطراب السريع عنـد مـس املكروه  ":العلم أهل بعض قال)٧.(عند مس اخلري

رجل هلع بالكسر فهو هلع وهلوع،جزوع إذا مسه الشـر،منوع إذا  :يقال)٨(،"السريع عند مس اخلري
زع ،وإذا أصابه اخلري من الغـىن  املرض أو حنو ذلك فهو جزوع كثري اجل أو مسه اخلري، إذا أصابه الفقر

اهللوع هو الَّذي إذا مسـه  :")١٠(قال أبو عبيدة)٩.(والسعة وحنو ذلك فهو منوع  كثري املنع واإلمساك
  ."اخلري مل يشكر وإذا مسه الشر مل يصرب

____________  
 .١٠٧٤:اللُّغةمقاييس  .١
 .١٧/٢٣٤:وفتاوى ابن تيمية يف التفسريائل كتب ورس، ١٠/٣٩:تفسري الثعليب،١٨/٢٩٠:تفسري القرطيب:انظر .٢
غـة  ،األمـايل يف ل ١/١٠٣:تهذيب اللُّغـة ،٣/٦٩٠:غريب احلديث البن قتيبة:البيت منسوب للمسيب بن علس يف .٣

،فـتح  ١٨/٢٩٠:تفسـري القـرطيب  :،وبـال نسـبة يف  ]هلـع :[اللسان،التاج،١/٦١:،املفضليات٣/١٣٢:العرب
 .٤/٣٩٩:حليوان، ا١٠/٣٩:تفسري الثعليب ،٥/٢٩٢:القدير

 .٢/٩٥١:مجهرة اللُّغة .٤
،تسـلية أهـل   ١١/٢٣٠:،خزانـة األدب ]هلـع :[،القاموس احمليط،التاج،خمتار الصحاح٢/٢٧٠:جماز القرآن:انظر .٥

 .٨٥:يف الفروق اللُّغة،فرائد ٤/١٦٠:، فيض القدير١/١٦٨:املصائب
 .٨/٣٢٥:،تفسري البحر احمليط٥/٢٩٢:فتح القدير، ١٨/٢٨٩:تفسري القرطيب :انظر .٦
  .٨/٢٦٨:أضواء البيان ،٢٩/٦١:روح املعاين،٩/٣٢:تفسري أَبِي السعود،٤/٦١٤:الكشاف :انظر .٧
 .٤/٢٥٤:،عمدة احلفاظ٨/٣٢٥:تفسري البحر احمليط:انظر .٨
 )بتصرف.(٥/٢٩٢:فتح القدير :انظر .٩

   .٥/٢٩٢:،فتح القدير١٨/٢٩٠:تفسري القرطيب:انظر،و٢/٢٧٠:جماز القرآن .١٠



 ٦١٠

،ويف "ال يصرب على خري وال شر حىت يفعل يف كل واحد منهما غـري احلـق   ):"١(املربد قالو          
  .شح حيزنه،وجنب خيلع قلبه :أي)٢(،"شر ما يف الرجل شح هالع وجنب خالع:"احلديث

  
 على حنو ما قـال  املُفَسرونَ،قال فيه للتكثري من اهللع صيغة مبالغة "فعول "يف اآلية وهلوع هنا           

وقـد   ،الناسعن ناله خري خبل به ومنعه  إنو،ناله شر أظهر اجلزع نإ واملعىن إن اإلنسان)٣(،غةاللُّأهل 

   :من قائل زتفسري،فقال ع أحسنفسره اللَّه تعاىل يف اآلية                  

         .]آلية فـذكر لـه اآليـات    باس عن معىن اوقد سئل ابن ع ] ٢١، ٢٠/املعارج
  )٤.(السابقة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________  
  

 ].هلع:[اللسان،التاج:،وانظر٢/١١٣:واألدب اللُّغةالكامل يف  .١
،اجلهاد ابن ٢/٢٧٠:،مسند شهاب٩/١٧٠:،سنن البيهقي الكربى١/٢٠٧:،موارد الضمآن٨/٤٢:صحيح ابن حبان .٢

 حديث انظر)  صحيح(  :،قال عنه األلباين١/٢١٢:،صفوة الصفوة٢/٩١٠:ر،املغين عن محل األسفا١/٩٣: املبارك 
 . اجلامع صحيح يف ٣٧٠٩:  رقم

،روح ٤/٦١٤:،الكشـاف ٥/٢٩٢:،فـتح القـدير  ٨/٣٢٥:،تفسري البحر احملـيط ٩/٣٢:أَبِي السعودتفسري :انظر .٣
 ،٨/٢٦٨:،أضواء البيان٢٩/٦١:املعاين

  .٥/٢٩٤:،فتح القدير٢٩/٦١:، روح املعاين١٠/٣٣٧٤:يب حامت،تفسري ابن أ٨/٢٨٣:الدر املنثور:انظر .٤
  



 ٦١١

  ي ق ظ  

  أيقاظا الَىعت هلقَو يف:                 ١٨/الكهف                                                                                               

   
  

 :يقـال  يقظـى، :والفعل استيقظ،والنعت يقظان،والتأنيث)١(التنبه من النوم،-بفتحتني-اليقظة          
باتـت عـيين يقظـى    :منبهته،فتيقظ واستيقظ فهو يقظان أي منتبه،ومنـه قـوهل  :ه من نومه،أيأيقظت

 :عمر ابن أيب ربيعـة منتبه،واجلمع أيقاظ للمذكر،ويقاظى للمؤنث،ومنه في الشعرِِ قَولُ :أي)٢(تراعيك،
  ]الطَّوِِيل[
  

  مهنه مبنت قَد نم أَتا رفَلَم                 الَيقاظهم قَأَوأَ تشكَ ريف أْتم٣(ر(  
  

  ]الرجز:[ل رؤبةُ وقو
  )٤(ووجدوا إِخوتهم أَيقاظَا

  ]الطَّوِِيل:[وقول اآلخر
  

  )٥(بِأُخرى املَنايا فَهو يقْظانُ نائم                       ينام بإحدى مقْلَتيه ويتقى  
  

  
  

_____________  
،احملكـم واحملـيط   ]يقظ:[الصحاح،اللسان،املصباح املنري،خمتار الصحاح،القاموس احمليط،املعجم الوسيط،التاج:انظر .١

 .٢/٣٩٨:،املغرب يف ترتيب املعرب٦/٤٩٤:األعظم
 ].يقظ:[املعجم الوسيط:انظر .٢
، طبائع ٣/٤٣٨:ن،وفيات األعيا٢٢/٣٠٦:،الوايف بالوفيات٥/٣١٢:خزانة األدب:يف )تنور(،و١٥٤:ديوانه:البيت يف .٣

 .١/١٤٣:النساء
 ،١٥/٢١٣:،وغري منسوب يف تفسري الطَّبـرِِي ٢١/٨٥:،والتفسري الكبري]يقظ:[التاج: صدر بيت منسوب لرؤبة يف .٤

 ).وسيف غياظ هلم غياظا( :ومتامه
،ويف البدايـة  ١/٢٥٩:،شـرح بـن عقيـل   ٢/٦٩:،النجوم الزاهـرة ١/٧٦:شفاء العليل:البيت حلميد بن ثور يف .٥

،حماضـرة  ٧/٣٨٨:صـبح األعشـى  :،ويف)بـأخرى الرزايـا  (٣/٧٧:، تفسـري ابـن كـثري   ١٠/٢١٩:يةوالنها
 ).بأخرى األعادي(٢/٧٠٧:األدباء

  
  



 ٦١٢

  
  

ومنه في الشعرِ )١(استيقظ اخللخال أي صوت،ونام إذا انقطع صوته من امتالء الساق،:ومن ااز قوهلم 
  ]الكامل:[بِهذَا املَعنى قول طريح الثقفي

  
  وجرى الوِشاح علَى كَثيبٍ أَهيلِ         مت خالخلُها وجالَ وِشاحها نا

      يا الَّتهدقَالئ هنم قَظَتيتلِ            فاسزالِ اَألكْحالغ لَى جِيدع تدق٢(ع(  
  
على حنو ما  قال أهل التفسري عناهيف الصفات أكثر من يقُظ،ويف م"فََعل"يف اآلية مجع يقظ،ألن" يقاظاًا"و

يدل ) ٣(،الرائي أيقاظا حيسبهمو ،رقود واحلال أم،كانت أعينهم مفتوحة منتبهني ، ،أياللُّغةقاله أهل 

  :على هـذا املعـىن قولـه تعـاىل                          .

  ]١٩/الكهف[
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________  
  

 ].يقظ:[اللسان،التاج:انظر .١
 إليـه  انقطع،وخليله موي،األ يزيد بن الوليد شاعر: الصلْت أبو الثقفي، أسيد بن عبيد بن إمساعيل بن البيتان لطريح .٢

 من خيرج من روآخ عليه يدخل من أول الوليد وجعله،مدحه يف شعره وأكثر به، اتصاله واستمر اخلالفة، يلي أن قبل
احملكـم واحملـيط   :،وهـو يف  )٣/٢٢٦:األعـالم .(العباسي اهلادي أيام إىل وعاش،مهماته يف يستشريه عنده،وكان

 ].نوم[،]يقظ:[،اللسان،التاج١٠/٥٢٦، ٦/٤٩٤:األعظم
، تفسـري  ٦/١٠٤:،تفسري البحر احمليط٦/١٦٠:،تفسري الثعليب٣/١٥٤:،تفسري البغوي١/٣١٩:ياقوتة الصراط:انظر .٣

 .٣/٥٠٣:،أضواء البيان٣/٥٠٣:،احملرر الوجيز٢/١٨٤:،التسهيل لعلوم التنزيل١/٣٨٢:لنياجلال
  



 ٦١٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 صیغ المبالغة-د



 ٦١٤

  ث ج ج  

  ثجاجا الَىعت هلقَو يف:               ١٤/النبأ                         
 

ثج :،يقال"يم أصل واحد،وهو صب الشيءالثاء واجل):"١(الصب،قال ابن فارس:الثج يف اللُّغةأصل       
مصبوب،ومنه في الشعرِ بِهذَا املَعنى قول :صباب،وثجوج وثجيج:أي،املاَء يثجه ثجا إذا صبه،وماء ثجاج

  ]الطَّوِيل: [أيب ذؤيب اهلذيلِّ
  

   رٍو كلَّ آخرِ ليلةمع سقى أُم            ثَجِيج نماؤه ودنامت س٢(ح(  
  

 :ويف احلديثشديد االنصباب،:أيمطر ثجاج ودم ثجاج،:يقال)٣(سيالن،االنصباب وال:والثج يف اللُّغة
ويف أراد سيالن دماء اهلدي أو األضـاحي، )٤(،"العج والثج:"احلج أفضل فقال:أي،سئل رسول اهللا "

هذا مما جاء يف لفظ فاعل ):"٦(قال ابن دريد.لبنا سائال كثريا:أي)٥(،"فحلب فيه ثجا:"حديث أم معبد
  ".واملوضع مفعول؛ألن السحاب يثج املاء فهو مثجوج

______________    
  

  . ١٧٩:مقاييس اللُّغة .١
،الـدر  )حنـامت سـود  (٣/١٦٢:،الفـائق ١/٤٤١:،غريـب احلـديث للخطـايب   ] ثجج:[اللسان،التاج:البيت يف .٢

 ).حنامت غر(٥/٣٢٩:،أضواء البيان)ودغمائم س(٨/٣٩٢:املنثور
، ٨/٤٠٢:،تفسري البحـر احملـيط  ١/٢٧٥:،عمدة احلفاظ]ثجج:[اللسان،التاج،املعجم الوسيط،القاموس احمليط:انظر .٣

 .١٢٨:،شرح غريب القرآن الكرمي١/٣٣٠:، كتاب الكليات٣١/٩:التفسري الكبري
،سـنن  )باب ما يوجب احلج(٢/٩٦٧:بن ماجه،سنن ا)باب ما جاء يف فضل التلبية والنحر(٣/١٨٩:سنن الترمذي .٤

 مجلة لكن ، جدا ضعيف :عنه األلباينقال .٣/١٦٦٨:،ذخرية احلفاظ)باب رفع الصوت بالتلبية(٥/٤٢:البيهقي الكربى
 ابـن  ضعيف ،)  ٢٣٤١(  برقم ماجة ابن صحيح ،)  ٢٨٩٦(  ماجة ابن ، آخر حديث يف ثبتت"  الثج و العج" 

 .) ٩٨٨ ( اإلرواء ،)  ٦٣١(  ماجة
،املسـتدرك علـى   ١/٤٧٨:،ختـريج األحاديـث واآلثـار   ١/٤٦٣:،غريب احلديث البن قتيبـة ١/٢٠٧:النهاية .٥

ضعيف ،قد يرتقي احلـديث  :،قال عنه األلباين١/٣٤١:،االكتفاء مبا تضمنه من مغازي رسول اهللا٣/١٠:الصحيحني
 .٥٩٤٣ :إىل احلسن أو الصحة بطرق،مشكاة املصابيح

 ].ثجج[اللسان:ظر،ان ١/٨١:مجهرة اللغة .٦
 
  

  



 ٦١٥

) ١(واملُفَسرونَ في املُراد بالثج يف اآلية على حنو ما قاله أهل اللُّغة،أي منصبا بكثـرة،عن ابـن عبـاس،   
قال ابن )٥(الصب املتتابع،:وعند أكثر املفسرين)٤(متتابعا،:وقال الثوري)٣(وغريهم،)٢(وجماهد وقتادة،

  ".املتتابع الصب:ة الكثرة الثج،وإمنا الثجال يعرف يف كالم العرب يف صف):"٦(جرير
  

  خ ت ر  
  ارختالَىعت هلقَو يف:            ٣٢/لقمان                                                                                                  

   
 

ختتر الرجل يف مشـيته إذا  :يقال)٧(الداللة على التواين والضعف والفتور،"ختر"األصل يف مادة          
وذلك أنه إذا ختر فقد قعد عن الوفاء،أو أن )٨(شية الكسالن،ومن هذا األصل اخلتر،وهو الغدر،مشى م

  .يضعف فيه :اإلنسان خيتر فيه،أي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________  
  

  .٨/٣٩٢:الدر املنثور:انظر .١
 .٤/٤٦٣:تفسري ابن كثري:انظر .٢
، ٤/٦٨٦:،الكشـاف ٨/٤٠٤:حملـيط ،تفسـري البحـر ا  ٤/٣١٠:،تفسري النسـفي ٥/٤٣٩:تفسري البيضاوي:انظر .٣

 .١/٣٣٦:اإلتقان
 .٤/٤٦٣:تفسري ابن كثري:انظر .٤
 .٤/٤٦٣:، تفسري ابن كثري٣٠/٦:تفسري الطَّبرِِي:انظر .٥
 .٣٠/٦:تفسري الطَّبرِِي .٦
 .٣٢٤:اللُّغةمقاييس :انظر .٧
، ٤/٢٤٥:ح القديرفت،١٤/٨١:تفسري القرطيب ، ١/٣٨٨:مجهرة اللُّغة ،٢/٩:النهاية يف غريب احلديث واألثر  :انظر .٨

 ].ختر:[اللسان،خمتار الصحاح،القاموس احمليط



 ٦١٦

  
،والدليل علـى  وأقبح رأسوأ من الغدوالراجح أنه ) ١(شبه الغدر،:بفتح وسكون:اخلتر:وعند أهل اللُّغة 

فهذا يدل على أن اخلتـر  )٢(،"لن متد لنا شربا من غدر إال مددنا لك باعا من ختر:"ذلك قول بعضهم
  ]الوافر: [ودليل آخر،اجلمع بني الغدر واخلتر كما يف قول عمرو بن معدي كربأقبح من الغدر،

  
  )٣(وإِنك لَو رأَيت أَبا عمير                     مْألت يديك من غَدرٍ وخترِ                  

  

رِ قَوعالش يالبسيط[:لُ األعشىومن استعمال املفردة ف[  
  

  )٤(بِاَألبلَقِ الفَرد من تيماَء منزِلَه                حصن حصين وجارٍ غَير ختارِ                 
  

 الغـدار، :واخلتار يف اآلية مبالغة من اخلتر على وزن فعال،وهو شدة الغدر،واملراد باملفردة عند املفسرين 
ذي كلما عاهد نقض عهده،وعن بعض املفسرين ألنه نقض للعهد وهو الَّ)٥(قاله جماهد،واحلسن،وقتادة،

  ) ٦(الفطري،
  

والفرق بني اخلتر واخليانة،أن اخلتر يكون مع سبق اإلصرار ويكون بأقرب الناس،أما اخليانة عدم الوفـاء  
بالعهد وال يشترط فيها سبق اإلصرار وال تكون بأقرب الناس،لذلك استحق مـن جيحـد آيـات اهللا    

  )٧(.نه غدر حبق اهللا سبحانه وتعاىلاخلتر؛أل
______________________  

،تفسـري  ١/٣٨٨:،مجهـرة اللُّغـة  ]ختـر :[اللسان،الصحاح،خمتار الصحاح،القاموس احمليط،تـاج العـروس  :انظر .١
 .٢/٩:،النهاية يف غريب احلديث واألثر٤/٢٤٥:، فتح القدير١٤/١٨:القرطيب

، ٧/١٧٧:،تفسري البحر احملـيط ٣/٥١٠:،الكشاف١/٤٣:ن الرجال،أخبار الوافدين م١/١٥٢:أساس البالغة:انظر .٢
 ].ختر:[اللسان، التاج

،تفسـري  ٢١/١٠٦:،روح املعـاين ٧/٣٢٣:،تفسري الـثعليب ٢/٢٠٣:،معجم ما استعجم١٥/٢٠٣:األغاين:البيت يف .٣
، ٣/٤٥٤:،تفسـري ابـن كـثري   ٢١/٨٥:،تفسـري الطَّبـرِِي  ٧/١٧٧:،تفسـري البحـر احملـيط   ١٤/٨٠:القرطيب

 .٣/٥١٠:الكشاف
، ٧/١٧٧:،تفسري البحر احمليط٤/٢٤٥:،فتح القدير١٤/٨٠:تفسري القرطيب:يف)ختار(،و١/٧١)غدار(البيت يف ديوانه .٤

 ].ختر:[اللسان
 .٣/٤٥٤:تفسري ابن كثري .٥
 .٢١/١٠٦:روح املعاين ،٤/٣٥٢:تفسري البيضاوي ،٧/٧٧:تفسري أَبِي السعود :انظر .٦
 :،الدكتور أمحد الكبيسي،منظومة الغدر،على الرابط التايلالكلمة وأخواا يف القرآن الكرمي:انظر .٧

http://www.islamiyyat.com/kubaissi/2009-01-07-18-49-27/94-2009-01-07-18-31-
57/869-2009-01-21-17-26-48.html  



 ٦١٧

  ن ض خ  

  نضاختان الَىعت هلقَو يف:                  ٦٦/الرمحن                                                                                                                              
 

النون والضاد واخلاء قريب من ):"٢(النضخ رش املاء بكثرة،وهو قريب من النضح،قال ابن فارس        
: نضخة بـاألرض،أي  وقعت: والنضخة املطرة،يقال من النضح، ،يريد أكثر"الَّذي قبله،إال أنه أكثر منه

وال يقال هلا نضاخة  نضخ عليه املاء َألن العني النضاخة هي الفَعالةو.الفعل منه نضخ ينضخ وينضخ،مطرة
  )٣.(حىت تكون ناضحة

  
ن األسفل إىل والنضخ ما كان من غري اعتماد،والنضح ما كان على اعتماد،كما أن النضخ يكون م      

األعلى ،ويكون يف قوة وعنف،والنضح تدل على تسرب السائل يف تؤدة وبطء،ومنـه نضـح الثـوب    
  ]البسيط: [في الشعرِ قَولُ كعب بن زهري  بالطيب،ومن استعمال املفردة

  
  رِقتى إذا عةٍ  الذِّفْراخضاألعالمِ جمهولُ     من كلِّ ن ٤(عرضتها طامس(  

  
على حنو ما قاله أهل مبالغة يف النضخ،ومجهور املفسرين على أن املراد بالنضخ يف اآلية :نضاختانوعينان 
  .فوارتني املذكورتني عينني أن يف اجلنتني: واملعىن )٥.(فوارتان:اللُّغة،أي

  
 واستخدمت مفردة نضخ بدالً من نضح، مع أن كلتيهما تعين خروج املاء؛ألن مفردة النضخ تدل على

  .ولفظة تنضح رمبا تدل على تسرب السائل يف بطء،د فوران املاء من ينبوعهاشتدا
  
  

______________  
 .١٠٣٢:مقاييس اللُّغة .١
 ].عرض:[اللسان ،٤/١٢٥:تهذيب اللُّغة :انظر .٢
طبقـات الشـافعية    ،٥/١٨٢:السـرية النبويـة   ،١/٢٣٧:مجهـرة أشـعار العـرب    ،١/٤٧:البيت يف ديوانـه  .٣

 ].عرض:[ان،التاج،اللس١/٢٣٦:الكربى
  .٢٧/١٥٦:،تفسري الطَّبرِِي١٢٤/ ٨:،زاد املسري١٠/٣٣٢٨:،تفسري ابن أيب حامت٧/٧١٦:الدر املنثور:انظر .٤
       



 ٦١٨

  
  :وللعلماء فيما يفوران به أربعة أقوال  
  

  )١.(باملاء ،قاله ابن عباس: أحدها
  

  )٢.(باملسك والكافور، قاله ابن مسعود: والثاين
  

  )٣.( والربكة ،قاله احلسنباخلري: والثالث
  

  )٥.(وضعفه صاحب احملرر الوجيز)٤(بأنواع الفاكهة ،قاله سعيد بن جبري،: والرابع
  

،وألن السياق سياق نضخ من العني،و العني ال خيرج منـها إال  اللُّغةألنه املعروف يف واألول هو الراجح؛
 تنضخانالصواب قول من قال عين بذلك أما وأوىل األقوال يف ذلك ب):"٦(الطَّبرِيقال ابن جرير .املاء

  ".ملعروف بالعيون إذ كانت عيون ماءباملاء ألنه ا
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________  
   
، تفسـري  ٩/١٩٣:،تفسري الثعليب٥/٢٨١:،تفسري البيضاوي٥/٣٣٧:،تفسري السمعاين١٧/١٨٣:تفسري القرطيب:انظر .١

 .١/٨٣١:،تفِْسير السعدي٢٩/١١٧:،التفسري الكبري٤/٤٥١:،الكشاف٤/٣٣٤:ابن زمنني
 ٨/١٢٤:،زاد املسري٤/٢٧٦:،تفسري البغوي٩/١٩٣:تفسري الثعليب:انظر .٢
 .٨/١٢٤:، زاد املسري١٧/١٨٥:تفسري القرطيب:انظر .٣
 :،تفسـري القـرطيب  ٢٧/١٥٦:،تفسري الطَّبـرِِي ١/٤٠٣:،التبيان يف تفسري غريب القرآن٧/٧١٦:الدر املنثور:انظر .٤

 .٤/٢٨٧:،حلية األولياء٥/١٤٢:،فتح القدير٨/١٢٤:،زاد املسري٩/١٩٣:لثعليب،تفسري ا١٧/١٨٥
 .٥/٢٣٥:احملرر الوجيز .٥
  .٥٦٢:داللة السياق القرآين وأثرها يف التفسري :،وانظر٢٧/١٥٧:تفسري الطَّبرِِي .٦

  
  



 ٦١٩

  ن ف ث  
  النفاثات الَىعت هلقَو يف:             ٤/الفلق                                                                                                                              

  

النون والفاء والثـاء أصـل   ):"١(قذف الريق القليل من الفم،قال ابن فارس:أصل النفث يف اللُّغة        
،الفعل منه نفث ينفث نفثا،والنفث دون التفل،وأكثر من "صحيح يدل على خروج شيء من فم أو غريه

معروف أن النفث يكون معه قليل من ،و"أوله البزق مث التفل مث النفث مث النفخ):"٢(النفخ،قال اجلوهري
كالَّذي قد خيرج  خروج هواء من الفم يكون مصحوباً ببخار ماءالريق إال أنه ال يصل درجة التفل،فهو 

 :ما ينفث من الفم،يقال:،بالضموالنفاثة)٣(،"عليه من ريقه ونفث:"من املتكلم أثناء كالمه،ويف احلديث
والنفـث يف  )٤(،ثة الشظية من السواك تبقى يف فم الرجل فينفثهاالنفاولو سألين نفاثة سواك ما أعطيته،
 التفـل،  ريق،فإن كان معه ريق فهو يكون معه يكون يف الرقية وال)٥(أكثر كتب اللُّغة هو شبيه النفخ،

أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم من :"أما ما جاء يف حديث)٦(،"ال بد للمصدور أن ينفُث:"يف املثل ومنه
  .فاملراد به الشعر؛مسي كذلك ألنه كالشيء ينفثه اإلنسان من فيه مثل الرقية)٧(،"ثه ونفخهمهزه ونف

  

) نفّاثـة (وهي مجع املؤنث السامل للمفـرد  والنفاثات صيغة مبالغة من نفث ينفُث وينفث نفثا ونفثانا،
العقد كمـا هـو    السحرة،سواء كان النفث من النساء الالئي ينفثن يف:واملراد به يف اآليةمضعف الفاء،

         )٨.(ظاهر اللفظ،أو من الرجال أيضا على معىن اجلماعات أو النفوس الشريرة
________________  

  .١٠٣٩:مقاييس اللُّغة .١
 ].نفث:[خمتار الصحاح،اللسان:،وانظر]نفث:[الصحاح .٢
ح ابـن  صـحي  ،٤/٢١٤٠:صحيح مسـلم  ،)باب هل خيرج امليت من القرب واللحد لعلة(١/٤٥٣:صحيح البخاري .٣

 .٣/٣٨١:مسند أمحد بن حنبل ،٣/٥٣٨:مصنف عبد الرزاق ،١/٦٢٢:سنن النسائي الكربى ،٧/٤٤٦:حبان
، اللسـان،  ٥/٨٧:النهاية يف غريب احلديث واألثـر ، ١/٤٢٩:مجهرة اللُّغة،١/٢٧٤:غريب احلديث للخطايب:انظر .٤

 ].نفث:[التاج
 .٤/٩:،الفائق]نفث:[الصحاح،اللسان،خمتار الصحاح:انظر .٥
 .٨١٦:،املُفْردات١/٤٢٩:مجهرة اللُّغة ،٢/٢٤١:األمثال جممع .٦
 :املصدر - ابن حجر العسقالين :احملدث جبري بن مطعم :الراوي :الدرر السنية ،١/٣٦٠:املستدرك على الصحيحني .٧

 .حسن :خالصة الدرجة1/412 :الصفحة أو الرقم - نتائج األفكار
: ،تفسـري ابـن أيب حـامت   ٩/٢١٥:،تفسري أَبِي السعود٥/٥٣٨:وجيز،احملرر ال٨/٦٩٠، ٨/٦٨٨:الدر املنثور:انظر .٨

، ٥٤٧:،تفسـري البغـوي  ٢٠/٢٥٧:،تفسري القرطيب٣٠/٣٥٣:،تفسري الطَّبرِِي٤/٥٧٤:،تفسري ابن كثري١٠/٣٤٧٥
 .٩/١٦١:،أضواء البيان١/٩٣٧:،تفِْسير السعدي١٠/٣٤٠:،تفسري الثعليب٥/٥٥١:تفسري البيضاوي

 



 ٦٢٠

   و هـ ج   
  وهاجا الَىعت هلقَو يف:                 ١٣/النبأ                                                                                                                              

  

حصول الضوء واحلـر مـن النـار،    ):"٣(وعند الراغب)٢(حر النار وتوقدها،:األصل يف الوهج       
وء وقّاد،ومبعىن حصول الض:شديد احلر،وسراج وهاج،أي:يوم وهج،أي:،ومنه قوهلم"هجان كذلكوالو

  .تألأل:توهج اجلوهر:قوهلم
         
علـى   املُفَسرونَ،قال فيها وزن فعال من وهجت النار توهجصيغة مبالغة على  يف اآلية"وهاجا"و        
جعلنا الشمس سراجا مضيئا، :،واملعىن يف اآليةالشمس:واملراد)٤(مضيئا، وقادا:أي،اللُّغةقاله أهل  حنو ما

  :كما قـال تعـاىل                          

      ]أن الشمس بالغـة   :أي)٥(ورمبا مبعىن جامعا للنور واحلرارة،] ٥/يونس
  . أقصى الغايات يف النور واحلرارة

  
_________________  

  
 ].وهج:[،العني،اللسان،التاج٦/١٨٨:تهذيب اللُّغة ،١١٠٦:س اللُّغةمقايي:انظر .١
 .٨٨٥:املُفْردات .٢
: ،تفسـري القـرطيب  ٨/٣٩١:الدر املنثور ،٣٠/٤:،تفسري الطَّبرِِي٢/٧١٩:،تفسري جماهد١/٤٩٨:تنوير املقباس:انظر .٣

، تفسـري  ٣٠/٩:،روح املعاين٥/٤٣٩:،تفسري البيضاوي٤/٤٣٧:،تفسري البغوي٣/٣٢٥:،تفسري ابن كثري١٩/١٧٢
 .٥/٣٦٧:،فتح القدير٩/٦:،زاد املسري٦/١٣٧:السمعاين

 .٤/٣١٠:تفسري النسفي  :انظر .٤
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٦٢١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اسم التفضیل-ھـ 



 ٦٢٢

  د هـ ي  

  أدهى الَىعت هلقَو يف:                                   
                                                               ٤٦/القمر                                                                                                                              

   
ال ما أصـابه،و :أيما دهاه،:يقال)١(ة بشيء عظيم ال يسر،األصل يف دهي الداللة على اإلصاب        

دواهي : ،ومنه قيلالشخص يصيب)٢(،األمر العظيم:اللُّغةيقال إال فيما يسوء،من ذلك الداهية،وهي يف 
 ،دهوا ودهيـا أصابته مصيبة عظيمـة، :ودهته داهية)٣(الدهر ملا يصيب الناس من عظيم نوائبه وحوادثه،

قَول  ي الشعرِ بِهذَا املَعنىفومن استعمال املفردة )٤(،"دهته داهية دهواء ودهياء:"بن السكيتونقل عن ا
  ]خملع البسيط:[الشاعرِ

  

أَوخظَافَو حمذَإِ ةا نلَزبِ ته                داُءيِه داهةٌي ماَأل ن٥(لِز(  
  

اه علـى  يف معن املُفَسرونَقال .فال داهية مثلها أدهى من كل الدواهي  :وأدهى يف اآلية اسم تفضيل،أي
ممـا ميكـن أن   )٦(،أعظم وأشق وأكرب من كل ما يتوهم أو يدور يف اخليـال  أي.ما قاله أهل اللُّغة حنو

  ".أدهى وأمر مما حلقهم يوم بدر):"٧(وعند القرطيب.يصيب اإلنسان
  
  
  

________________  
  

 .٣٦٧:اللُّغةمقاييس :انظر .١
 .٨/١٠٠:،زاد املسري٤/٢٣٨: الثعاليب،تفسري٧/٣٢٥:،خزانة األدب]دهي[اللسان ،الصحاح،خمتار الصحاح:انظر .٢
 ].دهي:[خمتار الصحاح،اللسان،القاموس احمليط،التاج:انظر .٣
 .١٧/١٤٦:قرطيبتفسري ال:انظر .٤
 ].دهي:[اللسان،،الصحاح،٦/٢٠٥:تهذيب اللُّغة:البيت بال عزو يف .٥
بـن  ا،تفسري العز ١/٧٠٨:اللني،تفسري اجل٤/٢٦٤:،تفسري البغوي٧/٦٨٢:الدر املنثور،١/٤٥٠:تنوير املقباس:انظر .٦

 ،٢/١٠٥٠:تفسـري الواحـدي    ،٨/١٨١:تفسري البحر احمليط  -،١٩/٢١٠:،عمدة القاري٣/٢٥٩: عبد السالم
  .١/٨٢٨: تفِْسير السعدي ،٣/٣٥٦: تفسري السمرقندي 

  .١٧/١٤٦:تفسري القرطيب .٧
  



 ٦٢٣

  ف ص ح   
  أفصح   الَىعت هلقَو يف :                            

                                                                           ٣٤/القصص                                                                                                   
  

الفاء والصاد واحلاء أصل يدل ):"١(خلوص الشيء مما يشوبه،قال ابن فارس:األصل يف الفَصح           
خلص من الرغوة،فهـو مفْصـح   :،أيفصح اللنب وأفصح:،يقال"على خلوص يف شيء ونقاء من شوب

  ]الوافر:[اعرِومنه في الشعرِ بِهذَا املَعنى قَول الشوفصيح،
  

                                          غْوالر تحوتالفَص نةِ  اللَّبي٢(ح(  
  

األلفاظ من اإلام وسـوء  مسيت بذلك خللوص )٣(البيان،:الفصاحة،وهي يف اللُّغة:من هذا األصل     
والفصاحة ،كشفه وبينه:عن الشيء الرجل وأفصح،وظهر هضوؤ انب:أي،أفصح الصبح:يقال)٤(،التأليف
الفصـيح فصـيحاً    ومسى الكالم)٥(بينٍ واضح، بلفظ عما يف نفسهالتعبري  ا ستطيعم ملكة ييف املتكل

يف  الطليق،يعرب عن املقصود ويـبني :حواللسان الفصي)٦(، جلياً  إظهاراً إلعرابه عما عرب به عنه وإظهاره
  .تعبريه

  

أحسـن بيانـا   :،واملعىناللُّغةا قاله أهل على حنو م املُفَسرونَاسم تفضيل،قال فيه :يف اآلية"أفصح"و      
ويبني هلم عين ما أخاطبهم ، فأرسله معي عونا يصدقين، أحسن بيانا مين وأخي هارون: واملعىن) ٧(مين،

  ".وجييب عن الشبهات وجيادل به الكفار وجوه الدالئل يلخص بلسانه الفصيح  نَّأَ):"٨(قال الرازي. به
____________  

 . ٨٣٨:اللُّغةمقاييس  .١
، املزهر ٨٣٨:اللُّغة،مقاييس ٦٣٧:املُفْردات:،والبيت بدون عزو يف)فلَم يخشوا مصالَته علَيهِم(هذا عجز بيت،وصدره .٢

 ].فصح:[،اللسان،الصحاح،التاج١/٥٨:،سر الفصاحة١/١٤٦:واألدب اللُّغةيف علوم 
 ].فصح:[،اللسان،التاج،املعجم الوسيط٣/٢٥٢:تهذيب اللُّغة،٣/١٦٤:احملكم واحمليط األعظم:انظر .٣
 ].فصح:[املعجم الوسيط:انظر .٤
 .١/٦٦:التعريفات ،١/١٤٣:التعاريف ،١٠/٢٥٩:حتفة األحوذي انظرك .٥
 .١/٥٩:سر الفصاحة .٦
 .٦/٢٢١:،زاد املسري٢٠/٧٤:الطَّبرِِيتفسري :انظر .٧
  .١٧٥:قبسات من إعجاز كالم اهللا يف سرية كليم اهللا:،وانظر٢٤/٢١٣:التفسري الكبري .٨

  



 ٦٢٤

مل يكـن   كان يعاين من متتمة أو فأفأة أو حىت لثغة،لكنـه أن موسى  -واهللا أعلم  -ويبدو         
حتما رماهـا   فهوستبعد أن يكون قد وضعها يف فيه؛ بسبب تأثري اجلمرة الَّتي أعطاه إياها فرعون،ألين أ

 ،يفصح عن مـراده   يستطيع أنها، وليس املراد كذلك أنه الن يده قبل أن يضعها يف فيه،من شدة حرم
  .تبليغ الرسالة على أكمل وجهألنه رسول مبلغ ،والرسالة تقتضي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٦٢٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اسم المكان - و



 ٦٢٦

  ج ل س  

  جمالس    ـالَىعت ـهلقَو ـيف:                        

                                       ادلة١١/ا                                                                                                                              
   

اجليم والالم والسـني كلمـة   ):"١(يف الشيء،قال ابن فارس االرتفاع:اللُّغةيف  اجلَلْسِ أصلُ            
 مكانا مرتفعا،:،أياً إذا أتى جنداجلس الرجل جلس:،يقال"وهو االرتفاع يف الشيءواحدة،وأصل واحد،

أَقطَع باللَ بنِ احلارث معـادنَ القَبليـةِ     رسول اهللا  أن":يف احلديثألن النجد خالف الغور،ومنه 
 سلْفأسكنت املسلمني اجلَ":ما اخنفض من األرض وما ارتفع،ويف حديث آخر:أي)٢(،"غَورِيها وجلِْسيها

وهـو  اجللوس ومن هذا األصل فهذا كله يدل على أن اجلَلْس االرتفاع،)٣(،"وأسكنت املشركني الغور
مسي بذلك ألنه ارتفاع عما هو دونه،كأن يكون عن نـوم  )٤(؛نتقال من سفل إىل علواال:اللُّغةعند أهل 

قـال   :قال الزور،فعن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه حديث شهادة ومنه واضطجاع أو سجود،
 ،وعقوق الوالدين،اإلشراك باهللا:قال .بلى يا رسول اهللا:قالوا -ثالثا -الكبائر بأكرب أنبئكم أال:" النيب

،كأن االنتقال من علو إىل سفلعكس ذلك،والقعود )٥(،..."وقول الزور  أال:وجلس وكان متكئا فقال
  .يكون قائما

____________  
  

 .١٠٨٠:اللُّغةمقاييس : ،وانظر٢٢٢:اللُّغةمقاييس  .١
،جممـع  ١/٢٨٦:النهاية يف غريب احلديث واألثـر ،)ذكر بالل بن احلارث (٣/٥٩٣:تدرك على الصحيحنياملس .٢

 ) ٣١٣/  ٣(  اإلرواء ، حسن :،قال عنه األلباين١/٣٧٠:، ،املعجم الكبري١/٤٢٣:، األموال٦/٨:الزوائد
،قال عنه ٢/٥٠:خلصائص الكربى،ا١/٢٠٣:،جممع الزوائد٥/١٦٨٤:العظَمة لألصبهانِي،١/٣٧١:املعجم الكبري:انظر .٣

 . اجلامع ضعيف يف ٢٢٦:  رقم حديث انظر)  جدا ضعيف(  :األلباين
،الفروق اللغوية وأثرها يف تفسـري القـرآن   ]جلس:[،املصباح املنري١/٧٢٨:،كتاب الكليات١/٢٤٨:التعاريف:انظر .٤

 .٧٣:،صفاء الكلمة١٣٠:جمية،الكلمة دراسة لغوية مع١٠١-٩٩:جاز اللغوي للقرآن الكرمي،من اإلع٢٩٠:الكرمي
،اجلمع )باب بيان الكبائر وأكربها(١/٩١:صحيح مسلم  ،)باب ما قيل يف شهادة الزور(٢/٩٣٩ :صحيح البخاري .٥

 :درر احلكـام شـرح جملـة األحكـام     ،١/١٦٥:املسند املستخرج على صحيح مسلم ،١/٣٦٤ :بني الصحيحني
 .١/٣٩:،تيسري العزيز احلميد٤/٤٠٦

  



 ٦٢٧

قعد،ومنه القواعد :رجله يقال للرجل يصاب يفقام وقعد،وال يقولون قام وجلس،و نفال: لذلك يقولون
  .من النساء،ألن قعدن بعد قيام

  

   :قولـه تعـاىل   :وجاء القعود يف القرآن مقابال للقيام يف أكثر من آية،منها       

            ]له تعاىلوقو،]١٠٣/النساء:               

       ]بن عمـر رضـي اهللا عنـهما    ومن السنة حديث عبد اهللا )١(،]١٩١/آل عمران
  )٢(."خيطب قائما مث يقعد مث يقوم  كان النيب :"قال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_________________  
 
 .٢٨٧:على يف تفسري القرآن الكرمي الفروق اللغوية وأثرها:انظر .١
محل املغين عن :،انظر٢/٧٩٥:،خالصة األحكام٦/٢١٨:،عمدة القاري)باب اخلطبة قائما(١/٣١١:صحيح البخاري .٢

، ١/٢٩٦:،إحياء علوم الـدين ٤/٢١٣:،سبل السالم٥/٤٩٤:،فيض القدير٨/٥١٥:،أضواء البيان١/٢٤٣:األسفار
 .٢٨٧:الفروق اللغوية وأثرها على يف تفسري القرآن الكرمي ،١/١٣٦:منني من إحياء علوم الدينموعظة املؤ

  



 ٦٢٨

سـة حسنة،واجلَلسـة املـرة    جلـس جِل :يقال)١(اهليئة الَّتي يكون عليها اجلالس،-بالكسر–واجللسة
 :واملَجلـس  ،من جيالسونك،وجمالس يف اآلية مجع جملـس :من جيالسك،وجالسك:الواحدة،وجليسك

، رون اهللا فيه إال حفتهم املالئكـة جملسا يذك قوم جلس ما:"ومنه حديث)٢(املوضع يقعد فيه اإلنسان،
استعمال املفردة في الشـعرِ   منو)٣(،"وذكرهم اهللا فيمن عنده،لت عليهم السكينةوتنز،وتغشتهم الرمحة

  ]الكامل[:اًبيلَي كُثري املُهلْهِلِ   لُوقَ بِهذَا املَعنى
  

ئْتبأَنَّ ن ارالن كدعب تدأَوق      بتواس بكديا ع بكُلَي سل٤( املَج(  
  

م أهـل  يوم اجلمعة يف الصفة ويف املكان ضيق وكان يكر كان :"أنه يف سبب نزول اآلية واملُفَسرونَ
 فجاء ناس من أهل بدر وقد سبقوا إىل الس فقـاموا حيـال الـنيب     ،بدر من املهاجرين واألنصار

ول فقال ملـن  ما حيملهم على القيام وشق ذلك على الرس ينتظرون أن يوسع هلم فعرف رسول اهللا  
وشـق  ،يهن هم قيام بـني يد الَّذيفلم يزل يقيم بعدة النفر ،قم يا فالن قم يا فالن:حوله من غري أهل بدر

واهللا مـا  :قـالوا هم وطعن املنافقون يف ذلك ووعرفت الكراهية يف وجوه،ذلك على من أقيم من جملسه
فأقامهم وأجلس من أبطأ عنه فنزلت هذه ،وأحبوا القرب منه،لى هؤالء إن قوماً أخذوا جمالسهمعدل ع

   )٥.("اآلية يوم اجلمعة الثاين
            
استعمل القرآن الكرمي اجللوس دون القعود ألن األول يدل على املكـث اليسـري، كمـا    قد و         

 :يف مسجده أو جمالسه،ومنه قولنـا  كان يعقدها النيب  الَّتيحلقات العلم والذكر  هي الَّتي"االس"يف
  )٦.(الس امللوك يستحب فيها التخفيفألن جم؛جليس امللك وال يقال قعيده

_______________ 
 ].جلس:[اللسان،التاج:انظر .١
 .املصادر السابقة .٢
أبو سعيد اخلدري و  :الراوي:الدرر السنية ،٨/٥١٥:أضواء البيان ،٤/٢١٣:،سبل السالم٢/١٢٤٥:سنن ابن ماجه .٣

 .صحيح :خالصة الدرجة3073 :الصفحة أو الرقم - صحيح ابن ماجه :املصدر - األلباين :احملدث أبو هريرة
،األمـايل يف لغـة   ١/٣٨٥:،ديـوان احلماسـة  ١/٢٣٤:،احلماسـة البصـرية  ٢/٤٢:جممـع األمثـال  :البيت يف .٤

 ].جلس:[،التاج١/٤٧٣:ات األدباء،حماضر٢/١٤٧:،خزانة األدب١/٩٥:العرب
 .٥/١٩٠:فتح القدير،٤/٣٢٥:تفسري ابن كثري،٨/٨٢:الدر املنثور،٢٩/٢٣٤:التفسري الكبري .٥
،الفروق اللغوية وأثرهـا يف تفسـري   ١٠٠:من اإلعجاز اللغوي للقرآن الكرمي،دراسة يف ظاهرة الترادف اللفظي:انظر .٦

  .٧٢:،صفاء الكلمة٢٨٨:القرآن الكرمي
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 رغ م   
مراغماالَىعت هلقَو يف:                                 

                                               ١٠٠/النساء           
  

 أحدمها التراب،:الراء والغني وامليم أصالن):"١(قال ابن فارس،واملذهب التراب،أصالن اللُّغةيف  لرغامِل        
تتوضأ ومن هذا حديث عائشة رضي اهللا عنها يف املرأة )٢(،فاألصل األول الرّغام،وهو التراب"،املذهب:واآلخر

التراب،ومن هذا األصل الرغم مبعـىن الـذل   :ألقيه يف الرغام،أي:أي)٣(،"يه مث أرغميهلتاس:"وعليها اخلضاب
ذلك أن األنف عضو يف غاية العزة والتراب يف غاية الذلة رغم أنف فالن،أي وقع يف الرغام،:يقال)٤(،واهلوان

ومنه )٦(على ما يكره اإلنسان ويسخطه،"الرغم"مث أطلق لفظ)٥(واإلذعان، كناية عن الذل فكان قوهلم ذلك
ساخطة :أي)٧(،"قدمت أمي راغمة":فعلت ذلك رغما عنك،أي على ما تكره وتسخط،ومنه قول أمساء:قوهلم

  ]الطَّوِيل:[فالن غضب عليك:أحدهم عندما قيل لهقول  في الشعرِ بِهذَا املَعنىكارهة لإلسالم،ومنه 
  

  )٨(اهديزِن أَكلَى وبتالع بِلُطْمل أَو     ا  ضهرامل  فوناُأل كلْت تمغا رإذَ
  

ألن مـن  )٩(،املهـاجر املتحول و:املراغم:،لذلك قال بعض أهل العلمباإلرضاء إذا سخطت،بدليل مقابلته:أي
  .يسخطهم:من هاجر عنهم،أييهاجر يراغم 

____________  
 .٤١٢، ٤١١:اللُّغةمقاييس  .١
، غريب ٤/٣٢٦:،غريب احلديث البن سالم٥/٥٢٤:،احملكم واحمليط األعظم٨/١٣٠:تهذيب اللُّغة،٣٥٩:املُفْردات  .٢

،تفسري غريـب مـا يف   ٢/٢٣٨:النهاية يف غريب احلديث واألثر،٢/٧٨١:اللُّغة، مجهرة ٣/١٠٧٧:للحريباحلديث 
 ،١١/١٣:،التفسري الكـبري ]رغم:[،اللسان،التاج،خمتار الصحاح،املصباح املنري،املعجم الوسيط ١/٣٥٩:الصحيحني

 .١/٣٦٨:، التعاريف١/٤٢:صن احلصنيحتفة الذاكرين بعدة احل
 :،غريب احلديث البـن سـالم  )باب يف نزع اخلضاب عند الوضوء إذا كان مينع املاء (١/٧٧:لكربىسنن البيهقي ا  .٣

مل .٨/١٣١:تهذيب اللُّغة،١/٢٣٩:،أساس البالغة٢/٣٨٧:النهاية يف غريب احلديث واألثر،٢/١٩٤:، الفائق٤/٣٢٦
  .أجد له خترجيا

 .١/١٤٨:،املستقصي يف أمثال العرب]رغم:[اللسان،التاج:انظر .٤
 .١١/١٣:التفسري الكبري :انظر .٥
 ].رغم:[،اللسان٢/٢٣٩:النهاية يف غريب احلديث واألثر :انظر .٦
 .٢/٢٣٩:النهاية يف غريب احلديث واألثر،١/٧٠٣:غريب احلديث للخطايب  .٧
 )إذا غضبت.(،١/٣٨٦:،وحماضرات األدباء٢/١٠١، ١/١٣١:، عمدة احلفاظ٣٥٩:املُفْردات:البيت يف  .٨
  . ٥/١٢٧:روح املعاين:انظر .٩
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: مايل عن ذلك األمر مراغم،أي:يقال)١(،املذهب واملهرب:-بالضم وفتح الغني–ماملُراغَ:واألصل اآلخر
  ]املُتقَارِب:[النابغة اجلعدي في الشعرِ قَولُ مهرب،ومن ذلك

  
  )٢(ملَهربِعزِيزِ املُراغم وا                             كَطَود يالذُ بِأْركانه                

  
فاملراغم املـذهب   ، واحد تكون من أصلٍ املعاين وتكاد متفقةُ اللُّغة أهلِ أقوالِ أن مجيع الكالمِ وحاصلُ

يهاجر إليه مغاضبا ساخطا، وإن سخط عليه قومه،فكأنه ال :،أييراغم فيه  الَّذيواملتحول وهو املوضع 
  .أنوفهم وألصقت بالتراب م وإن رغمت يبايل

  
متحوال ومهاجرا يتحول إليه ويهاجر :،أياللُّغةباملراغم يف اآلية على حنو ما قاله أهل  في املُراد املُفَسرونَو

  )٤( .التحول من أرض إىل أرض: املراغم:قال ابن عباس)٣.( إليه
  
جاء ـا القـرآن    الَّتي اإلسالمية من الكلمات إبراهيم السامرائي أن تكون املفردةُ:وقد رجح الدكتور 

الكرمي،مع إمكانية أن تكون معروفة يف العربية قبل اإلسالم،إال أن االستعمال القرآين خصـص هـذه   
 ):٥(فقال املفردة باسم املكان،فجاء على زنة اسم املفعول،وذلك إمنا جيري يف غري الثالثي من األفعال،

حسب،بل يضاف إىل ذلك أنه املهرب فب اسم مكان مبعىن املهرب واملضر"املراغم"وعلى هذا ال يكون"
  ".يضطر اإلنسان إىل أن يلجأ إليه ويكْره على سلُوكه الَّذي

  
  

________________  
  

املعجم  ،اللسان،التاج،خمتار الصحاح، ١/٥٠٥:فتح القدير، ٥/٣٤٧:تفسري القرطيب، ١/٤٨٤:إعراب القرآن :انظر .١
 ].رغم:[الوسيط

، تفسـري  ]رغـم :[، اللسـان،التاج ٥/٥٢٤:،احملكم واحمليط األعظـم ١/٧٠٣:يبغريب احلديث للخطا:البيت يف  .٢
،مـن بـديع لغـة    ٨/٢٥٦:،فـتح البـاري  ١/٥٤٤:،تفسري ابن كـثري ٥/٣٤٨:،تفسري القرطيب٥/٢٣٨:الطَّبرِِي
 .،وليس يف ديوانه٦٠:التنزيل

 .١/٤٧٠:السمعاين ،تفسري١/٤٧٠:،تفسري البغوي١/١٥٤:،التسهيل لعلوم التنزيل١/٢٨٤:تفسري الواحدي:انظر .٣
 .١/٥٤٤:، تفسري ابن كثري٢/٦٥٠:الدر املنثور:انظر  .٤
 .٦٠:من بديع لغة التنزيل .٥

 



 ٦٣١

  و أ ل  

 موئال الَىعت هلقَو يف:                        
                                                                           ٥٨/الكهف                                                                                                                              

واهلمزة والالم  الواو):"١(فارسٍ قال ابن ، وااللتجاِء على التجمعِ الداللةُ "وأل"مادة  يف األصلُ         
إىل كذا  ل فالنأو:يقال)٢(،امللجأ:وأالً،وؤوالً،جلأ،واملوئل يئلل،الفعل وأ،"كلمة تدل على جتمع والتجاء

وال فرق بني امللجأ واملنجى؛ألن امللجأ طلب  )٤(قتيبة، وكذا قال ابن)٣(،"املوئل املنجى:"الفَراءوإذا جلأ،
  ]السريع[:استعمال املفردة في الشعرِ قَولُ الشاعرِ ومن،هو منجىللنجاة ف

  

  )٥(للْعامرِيينِ ولَم تكْلَمِ                          ت نفْسك خلَّيتها  الَ واَءلَ
  

  ]البسيط:[األعشى لُوقمنه كذلك وال جنت نفسك، :أي
  )٦( وقد حياذر مين مثّ ما يئلُ              قد أخالس رب البيت غفلته  و

  ]البسيط:[اآلخرِ وقولُ
  )٧(طَري السماء وال عصم الذُّرى الودقِ          من حبائله ال يستطيع مآالً 

  

  .ال يستطيع جناةً:أي
  
  

___________  
 .١٠٨٠:اللُّغةمقاييس  .١
 .١/٢٠٣:،مقدمة فتح الباري٥/١٦٠:،زاد املعاد]وأل[الصحاح اللسان،خمتار، العني،:انظر .٢
 .٥/١٦٠:،زاد املسري٦/١٢٦:البحر احمليط ،تفسري]وأل:[،اللسان١٥/٣١٨:تهذيب اللُّغة:انظر .٣
 .٨/٤٠٧:،فتح الباري٦/١٢٦:،تفسري البحر احمليط٥/١٦٠:زاد املسري:انظر .٤
 صاحب وهو،الرؤساء الشجعان من،جاهلي شاعر: دارم بين النهشلي،من جابر بن ضمرة بن ضمرةلالبيت منسوب  .٥

 ذات يسمى ديارهم، من مكان يف م، وظفر أسد، بين على فيه أغار،اجلاهلية يف العرب أيام من) الشقوق ذات( يوم
،تفسـري  ١٥/٢٦٩:الطَّبرِِي، تفسري ]وأل:[اللسان،التاج:،وغري منسوب يف٩/٣٨٦:يف خزانة األدب ،والبيتالشقوق
 .٣/٣١٧:، أضواء البيان٣/٢٩٦:،فتح القدير٥/١٦٠:،زاد املسري١١/٨:القرطيب

 :،غريـب احلـديث للخطـايب   ١/٤٣:ات فحول الشـعراء ،طبق١١/٣٧٦:،خزانة األدب١/١٦٥:البيت يف ديوانه .٦
 .٦/١٧٩:،تفسري الثعليب٦/١٢٦:،تفسري البحر احمليط١١/٨:،تفسري القرطيب١٥/٢٦٩:الطَّبرِِي،تفسري ١/٤٠٤

 ].وأل:[،العني،اللسان١٥/٣١٨:تهذيب اللُّغة:البيت بال نسبة يف .٧
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  ]الوافر:[الشماخِ ولُومنه في الشعرِ قَ،لنجاةل امللجأ طلب:واملواءلة
  

  هتبصأَن كصم نلُ موائبالذَّنِنيِ                           ت هيرهأَس بوال١(ح(  
  

  .يلجأ إليهأي موضعا يؤول إليه أي "مفعل" اسم مكان :، وموئال يف اآليةتنجو :أي
  

فيعتصمون به من ذلـك  ،ملجأ يلجؤون إليه،أي اللُّغةاله أهل يف معناه على حنو ما ق املُفَسرونَقال        
  ".هلم عنه حميص وال حميد وال معدل ليس:أي:")٣(كثريقال ابن )٢(.اعول له املوعد املذكور العذاب

  
  و ط ن  
  مواطنالَىعت هلقَو يف:               ٢٥/التوبة                                                                                                                              

  

أوطن فالن :،يقال"موطن اإلنسان وحمله:الوطن):"٥(قال اخلليل)٤.(مكان اإلنسان وحمله:الوطن          
اختـذه  : طنه،مثل سبب وأسباب،واستوواجلمع أوطان)٦(اختذها حمال ومسكنا يقيم ا، :أرض كذا،أي

  حمال ومسكنا يقيم به، :أي،وطنا 
______________  

  
، ٤/٢١٦:،احملكم واحملـيط األعظـم  ١/١١٩:اللُّغة،مجهرة ١٤/٢٩٥، ٦/٧٦:تهذيب اللُّغة،١/٧٠:البيت يف ديوانه .١

 .١/٤٤:الفرق].وأل:[، اللسان،التاج١٠/٥٢
، ١/٣١٩:،اإلتقان يف علـوم القـرآن   ١/٣٨٩:لني،تفسري اجلال٣/١٦٩:،تفسري البغوي١/٢٤٩:تنوير املقباس:انظر .٢

 .٣/٣١٧:،أضواء البيان٢/٢٥٤:تفسري العز بن عبد السالم
 .٣/٩٢:تفسري ابن كثري .٣
تهـذيب  ، ]وطن:[،التاج،املعجم الوسيط،،القاموس احمليطاملصباح املنري ،اللسان، الصحاح،خمتار الصحاحالعني،:انظر .٤

ةة،مقاييس ١٤/٢١:اللُّغ٢/٣٦١:،املغرب يف ترتيب املعرب١/٦٨١:أساس البالغة١٠٩٦:اللُّغ. 
 ].وطن:[العني .٥
 ].وطن:[،العني،اللسان١٤/٢١:تهذيب اللُّغة :انظر .٦
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  ]الرجز:[ومن استعمال املفردة في الشعرِ بِهذَا املَعنى قَول الشاعرِ

                        

حتى أَأَى رهلُ العنِاقِ رأَ               يأنأَطَو تنراً لَضم كُتن مطَين ن١(و(  
  

  ]البسيط: [قال األخطل)٢(مكان إقامتها ومرابضها الَّتي تأوي إليها:أي،مواطن اإلبل واألغنام:ومنه قيل
  

  )٣(رقَالب اانِهطَوأَ ىلإِ ركُت امكَ                 امهنرومعت مكُيترح ىلَإِ اوركُ
  

       واجلمع مواطن مثل مسجد يه انتماؤه،واملوطن مثل الوطنمكانُ إقامة اإلنسان ومقره،وإل:فاملوطن،
ومن استعمال املفردة ذا املعىن واجلمع املواطن،) ٤(هد احلرب،واملوطن أيضا املشهد من مشا،ومساجد

                                                                                     ]لالطَّوِي[: بن العبد طرفةَ في الشعرِ قَولُ
  

لَعى عى الفَتشخنٍ يطوى مندى هدالر      متف رِكتعى تيه الفَرائدعرت ٥(ص(  
  

 )٦.(مشاهد وأماكن كـثرية :و ما قاله أهل اللُّغة،أيواملُفَسرونَ في املُراد باملواطن يف اآلية على حن       
طنون فيهـا أنفسـكم   لقد نصركم أيها املؤمنون يف أماكن حرب تو:يقول اهللا تعاىل):"٧(قال ابن جرير

  ".،ومشاهد تلتقون فيهاعلى لقاء عدوكم
  
  

__________________  
  

احملكـم واحملـيط   :،وبـال نسـبة يف  ]وطن:[اللسان،التاج،العني،١٤/٢١:تهذيب اللُّغة:يف رؤبةالبيت منسوب إىل  .١
 .٩/٢٣٩:األعظم

 ].وطن:[خمتار الصحاح،اللسان:انظر .٢
اللسـان،  ،٢/٤٨١:،معجم ما استعجم٩/٢٣٩:عظم،احملكم واحمليط األ٣/٩٩:،كتاب سيبويه١/٧٩:ديوانه:البيت يف .٣

 ].وطن:[التاج
 ].وطن:[خمتار الصحاح،اللسان،املصباح املنري،املعجم الوسيط:انظر .٤
 ]. وطن:[،اللسان،التاج١/١٣٤:،مجهرة أشعار العرب١/١١:ديوانه:البيت يف .٥
 ،٣/٤١٣:،زاد املسري٥/٢٢:،تفسري الثعليب٣/١٩٤:،معاين القرآن١٠/٩٩:الطَّبرِِيتفسري : انظر  .٦
 .١٠/٩٩:الطَّبرِِيتفسري  .٧
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 اسم الفعل



 ٦٣٥

 هـ ا ء    
 هاؤم  لقَو يـالَى فعت ه                           

                                                                   ١٩/احلاقة                                                                        
 :يقـال ، "كلمة يف معىن األخذ وهو نقيض هاتوها ):"١(،قال الراغبمبعىن خذْ صوت:هاء           
هاَء بفتح اهلمزة للمذكر : أجودها)٢(،لغات افيهوخذ وتناول،وجيوز ها،يأمر ا وال ينهى،:أي،هاء يافىت

مبعىن  الرجال والنساءمن  ،وهاؤما لالثننيرة بدون ياء للمؤنث مبعىن خذيكسومبعىن خذ،وهاِء مزة م
ومن استعمال املفردة ماجاء )٣(اؤن جلمع املؤنث مبعىن خذن،،وه،وهاؤم جلماعة الذكور مبعىن خذواخذا
 منـه و ،خذكل واحد من املتعاقدين يقول لصاحبه :أي)٤(،"والتمر بالتمر ربا إال هاء وهاء:"حديث يف

  ]اخلفيف:[ذَا املَعنى قَول الشاعرِلشعرِ بِهفي ا
  

جزمي تل نا مهضغقَاَء بالس                   قُولُ ثُمت نم يدعاَء ب٥(ه(  
  

  ]الطَّوِيل:[يف رواية كذلك منه قول علي بن أيب طالب 
  

هائي أفاطم السيف ذميم غري              فلست برِعد٦( بلئيم وال يد(  
  

  ]الطَّوِيل:[قاله بعد القتال، بدليل قوله قبل ذلك خذي،ألنه:أي
  ومرضاة رب بالعباد رحيمِ       يف نصر أمحد   أبليتأفاطم قد 

 هرَء غَييال ش اللَّه ابثَو د٧(نةٍ  ونعيمـورضوانه يف ج            أُرِي(  
_______________  

،كشـف  ٢/٤٧٨:،غريـب احلـديث البـن اجلـوزي    ٤/٨٧: ،الفـائق ٢٨٠:الصـاحيب :،وانظر٨٥٠:فْرداتاملُ .١
 .٢/٣٧٦:،املغرب يف ترتيب املعرب١/٨٨:املشكل

 .٢/٩٠:،اللباب٤٧، ٢٩/٤٦:،روح املعاين٩/٢٤:أَبِي السعود،تفسري ٥/٣٨١:تفسري البيضاوي:انظر .٢
 .٢٩/٤٧:روح املعاين ،٨/٣١٤:ر احمليطتفسري البح، ٢/٤٨٧:غريب احلديث البن اجلوزي :انظر .٣
،اجلمع بـني  ١١/٣٨٧:،صحيح ابن حبان٣/١٢٠٩:،صحيح مسلم)باب بيع التمر بالتمر(٢/٧٦٠:صحيح البخاري .٤

،مسـند  ٣/٥٤٥:،سـنن الترمـذي  ٢/٧٥٧:،سـنن ابـن ماجـه   ٣/٢٤٨:،سنن أيب داؤود١/١١٢:الصحيحني
 .١/٢٢٩:،مسند الربيع)من كتاب البيوع(١/١٤٦:الشافعي

 ]هوى:[،املصباح املنري٣/١٨١:،أحكام األحكام٧/٢٠:شرح فتح القدير:من غري عزو يفالبيت  .٥
 :يف)هائي(و ،٦/١٢٢:،املستدرك على الصحيحني١/٦٧:مكارم األخالق:،كذلك يف)هاك(١/١٤٤:البيت يف ديوانه .٦

واألبيات .وإال فال ولعل الياء من اإلشباع للكسر وأصله هاء وهلذا استشهدت به.٤/٨٧:،الفائق١/٢١٥:اللُّغةمجهرة 
 .١/١٤٤:مجيعها يف ديوانه

  .١/١٤٤:البيت يف ديوانه .٧



 ٦٣٦

أهلِ قال بعض  ةألن وهذا ضعيف  ،حذفت الكاف وعوضت منها املدة واهلمزةأن أصلها هاك،):١(اللُّغ
  .الكاف ال تبدل من اهلمزة وال اهلمزة منها

  
تفسري على حنو ما قاله أهل ال فيه أهل الق )٢(وتناول، مبعىن خذ، هاء اسم فعل أمر صرح النحاة أنوقد 
أعطاه أصحابه قـائال  واستبشر يوم القيامة  كتابه بيمينهإذا أعطي أن املؤمن :واملعىن) ٣(أي خذوا،،اللُّغة

  )٤.(لتعلموا فوزي باجلنة ؛ما فيه اواقرؤو اخذو: هلم مسرورا مبتهجا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________  
  

 . ٢/٥١٨:،كشف اخلفاء١/٩٥٢:،كتاب الكليات٥/٢٣٦:حلديث واألثرالنهاية يف غريب ا:انظر .١
 .٢/٩:حاشية العطار على مجع اجلوامع:انظر .٢
 .٥/٢٨٤:فتح القدير  ،٢/١١٢٨:،تفسري الواحدي١/٧٦٢:،تفسري اجلاللني٤/٤١٦:تفسري ابن كثري:انظر .٣
 .١٠/٢١٩:قاة املفاتيحمر،٥/٣٠:تفسري ابن زمنني، ١٨/٢٦٩:تفسري القرطيب، ٤/٤١٦:تفسري ابن كثري:انظر .٤

  
  



 ٦٣٧

 هـ ي ت    

 هيت   الَىعت هلقَو يف                    
                                                                                  ٢٣:يوسف                                            

               
             الداللةُ على الصيحة تياألصلُ يف ه، كلمةٌ تدلُّ على والياء والتاء  اهلاُء):"١(فارسٍ قال ابن

 :ذا املعىن قَول الشـاعرِ  لشعرومن استعمال املفردة يف ا)٢(هيت به أي صاح به ودعاه،:ليقا،"الصيحة
  ]الرجز[

  

  )٣(لَو كانَ معنِيا ا لَهيتا         قَد رابنِي أنَّ الكَرِى َّ أسكَتا 
  

  ]خملع البسيط:[قَول الشاعرِصياح،ومنه :أي،ورجل هيات ، صاحل:أي 
  

  اتيا كلُّ فَىتً  ه دوحي       يالب حون نوهداتعام ٤(ت(  
  

  :قولنيعلى ،وهم يف ذلك يه ةغلُ يأَبِ "كلَ تيه":يف قوله العلماُء اختلفوقد 
هي :"على الشيء،قال جماهد ثِّ،يدل على احلَهلم وأقبل وتعالوأا اسم فعل مبعىن  ، أا عربيةٌ : ادهأح

 ابـن األنبـاري   عـن  لَقنو)٥(،"ى األشياءوإقبال عل ثٍّح ةُمللغة عربية تدعوه ا إىل نفسها،وهي كَ
 ،مهِاملَن كَم هلَصأَ نَّأَل؛هبِ ى اُهللاتأَفَ،اًرم آخهِاهوفْأَ يف لَّقَو سرا دما مهنا أَلَّإِ،شٍيرِقُ امِلَن كَا مهنإِ:"هلُوقَ

العـدد  ملؤنث واملـذكر،إال أن  ،ويستوي فيها الواحد واجلمع واوهذه الكلمة ال مصدر هلا وال تصرف
 ):٧(قال السـيوطي )٦.("هيت لكم وهيت لكنولكما  هيت:،فتقول"لك"والتذكري والتأنيث يظهر يف

  ،"الَعت :معناهاهي لغة ألهل جند،وقعت إىل احلجاز،:،قالي حيكيهاائسالك انَكَ"
___________  

 .١٠٥٩:اللُّغةمقاييس  .١
 .٢/١٤١٩:األفعال يف القرآن الكرمي:انظر .٢
الصـحاح،  ،٤/٣٧٧:،احملكـم واحملـيط األعظـم   ١٠٥٩:اللُّغـة ،مقاييس ١٠/٣٠:تهذيب اللُّغة:يف البيت بال عزو .٣

 :،تفسـري الـثعليب  ٢/٣٢١:،تفسري ابن زمنني٩/١٦٥:،تفسري القرطيب٣/٢٣٣:احملرر الوجيز،]هيت:[التاجاللسان،
٥/٢٠٩. 

 ]. وحي[ :التاج،]هيت:[اللسان ،٤/٢٠:عظم،احملكم واحمليط األ١/٣٤:اخلصائص:البيت بال عزو يف .٤
،روح ٢/٤٧٤:،تفسـري ابـن كـثري   ٥/٢٠٩:،تفسـري الـثعليب  ٩/١٦٥:،تفسري القرطيب٤/٥٢٠:الدر املنثور:انظر .٥

 .١٨/٣٠٥:،عمدة القاري١٢/٢١٢:املعاين
 .٣١٤:معجم التعبريات القرآنية ،٤/٢٠٣:املسري زاد:انظر .٦
  .٤/٥٢٠:الدر املنثور .٧



 ٦٣٨

  :الكلمة على أقوال ذلك يف أصلِ من قالَ واختلف ، عربية أا غري : الثاين
  

١- ا حأوانِر٢(،والكسائي)١(،قاله عكرمة ، ةٌي( اءقالالفَر)ا لغةٌ):"٣ألهل حوران سقطت إىل  يقال إ
هي لغة ألهل حوران :كيها قالكان الكسائي حي":)٤(نقل الطربي عن أيب عبيدة،و"أهل مكة فتكلموا ا

عن  لَقنو".لغتهم ان فذكر أاروسألت شيخا عاملا من حف:ةقال أبو عبيد،تعال اإىل احلجاز معناه وقعت
 "القسطاس":كما اتفقت لغة العرب والروم يف)٥(انرووفاق بني لغة قريش وأهل ح:"قوله ابن األنباري

ناشـئة   واحلبشـة يف  ولغة العـرب "الغساق"ولغة العرب والترك يف،"السجيل"ولغة العرب والفرس يف
  )٦(."الليل

هيت كلمة بالسـريانية  :س واحلسنقال ابن عبا):"٨(وعند القرطيب )٧(،قاله احلسن،ةيانِيرالسأا بِ-٢
  ".تدعوه إىل نفسها

٣- ا بالقبطيةعن أ يد٩".(معناها بالقبطية هلم لك:"الس(  
تعال،أعربـه  :أي،"هيتـا جل "هيت لـك بالعربانيـة  :"ه،نقل عن أيب زيد األنصاري قول أا عربانيةٌ -٤

  )١٠".(القرآن
_______________  

 .١٢/٢١٢:،روح املعاين٥/٢٩٤:تفسري البحر احمليط:انظر .١
 .املصادر السابقة:انظر .٢
 .٤/٢٠٣:زاد املسري:انظر،و٢/٤٠:معاين القرآن .٣
ـ ،٩/١٦٤:تفسري القرطيب،٢/٤٧٥:تفسري ابن كثري: انظرو١٢/١٨٠:الطَّبرِيتفسري  .٤ ،تفسـري  ٣/١٧:تح القـدير ف

 .٥/٢٠٩:الثعليب
كُورةٌ واسعةٌ من أَعمالِ دمشق من جِهة القبلَـة  ... حوران بالفتح ]"٢/٣١٧:معجم البلدان :[قال ياقوت احلموي .٥

 ... رم كَثَيارِهعأَش يا فهكْرذاخلَطَّابِ رض... وما زالت منازل العرب،و بن رمكَانَ عبن  علقمةي اهللا عنه قد وىل و
وبالراء املهملـة علـى وزن    ثانيه وإسكان أوله بفتح حوران":١/٤٧٤:معجم ما استعجم:"،ويفأهـ".عالثة حوران

 أهـ...".فعالن أرض بالشام 
 .١/٩٥٩:،كتاب الكليات١٨/٩١:التفسري الكبري: انظر .٦
،فـتح  ٣/١٩:،فـتح القـدير  ٤/٢٠٣:،زاد املسـري ١٢/١٨٠:الطَّبـرِي ،تفسـري  ٢/٤٧٤:تفسري ابن كـثري :انظر .٧

 .١/٩٦٤:،كتاب الكليات١/٤٠٦:،اإلتقان يف علوم القرآن٨/٣٦٤:الباري
 .٩/١٦٤:تفسري القرطيب  .٨
،تفسـري  ٤/٢٠٣:،زاد املسـري ١٢/١٧٩:الطَّبـرِِي ،تفسـري  ٢/٤٧٤:، تفسري ابن كثري٤/٥١٩:الدر املنثور:انظر .٩

 .٥/٢٠٩:لثعليب،تفسري ا٥/٢٩٤:،تفسري البحر احمليط٩/١٦٤:القرطيب
،فـتح  ١/٤٠٦:،اإلتقان يف علوم القـرآن ١٨/٩١:،التفسري الكبري]هيت:[،اللسان،التاج٦/٢٠٨:تهذيب اللُّغة:انظر .١٠

  .١/٩٦٤:،كتاب الكليات٨/٣٦٤:الباري



 ٦٣٩

وأغلب أن املفردةَ الظن من األلفاظ املشتركة بني العربية وغريها من اللغات نفسه تقريبا يف كل  ألن هلا املعىن ؛ السامية
،فسرها "وال يبعد اتفاق اللغات يف لفظ فقد وجد ذلك يف كالم العرب مع لغات غريهم):"١(قال أبو حيان.اللغات

  )٢.(املُفَسرونَ بأا مبعىن أقبل وتعال
  
  

  : قراءات على عدة يف هيت واختلف القراُء
  )٣.(نيوالبصري واحلسنٍ مسعود ابن اءةُقر هي،ووالتاء وسكون الياء اهلاِء بفتحِ "تيه" :األوىل
  )٤( . مكةَ وأهلِ كثريٍ ابنِ وهي قراءةُ ، التاِء الياء وضم اهلاء وسكون بفتحِ "هيت:"الثانية
 )٧( ، حميصنٍ وابنِ) ٦( ، أيب إسحاق وابنِ )٥( ، عباسٍ ابنِ وهي قراءةُ ، التاِء كسرِو الياِء وسكون اهلاِء بفتحِ "هيت:"الثالثة
  )٨.(الدؤيل األسود وأيب

  )٩.(بكسر اهلاء وتسكني الياء وفتح التاء"لك تيه"املدينة أهلعامة قراء "قراءة:الرابعة
  ):١٠(فيها سبع قراءات،منها:قال النحاس

  .بكسر اهلاء وبعدها ياء ساكنة والتاء مضمومة"كلَ تيه"حيىي بن وثاب قراءة-١
 بكسر اهلاء وبعدها مهزة ساكنة والتاء مضمومة"كلَ تئْه"الب وابن عباس وجماهد وعكرمةروي عن علي بن أيب ط-٢
       .بكسر اهلاء وباهلمزة وفتح التاء"كلَ تئْه"عن ابن عامر وأهل الشام-٣

 )١١(،"َلـك  تهي"أقرأين رسول اهللا :"حلديث ابن مسعودقراءة رسول اهللاوالقراءة األوىل هي األوىل؛ألا 
أجل ما فيها وأصحه إسنادا من ):"١٢(فيما جاء من قراءات قال النحاس.اللُّغة املعروفة يف العرب دون غريها ألاو

 تيه":إن قوما يقرءوا:فقلت:قال،"كلَ تيه":مسعت عبد اهللا بن مسعود يقرأ:ما رواه األعمش عن أيب وائل قال
  ".تملِّا عمكَ أُرقْا أَمنإِ:فقال،"كلَ

_________________ 
 .٢/١٤٢٠:األفعال يف القرآن الكرمي: ،وانظر٥/٢٩٤:تفسري البحر احمليط .١
حسن األسوة مبا ثبت من اهللا ورسـوله يف   ،٤/٣٤٤:الربهان يف علوم القرآن ،٣/١٧:فتح القدير ،٤/٢٠٢:زاد املسري :انظر .٢

 .١/٣١٤:كشف املشكل ،١/٩٥٩:كتاب الكليات ،١/١١٣:النسوة
 .٥/٢٩٤:،تفسري البحر احمليط٣/٢٣٢:،احملرر الوجيز٣/١٦:، فتح القدير٢/٣٢٢:راب القرآنإع:انظر .٣
 .٥/٢٩٤:،روح املعاين٥/٢٩٤:،تفسري البحر احمليط٣/٢٣٢:احملرر الوجيز: انظر .٤
،تفسـري البحـر   ٣/٢٣٢:، احملـرر الـوجيز  ٥/٢٠٨:،تفسـري الـثعليب  ٣/١٦:،فتح القـدير ٢/٣٢٢:إعراب القرآن:انظر .٥

 .٥/٢٩٤:روح املعاين،٥/٢٩٤:احمليط
،كشـف  ٤/٢٠٢:،زاد املسـري ٥/٢٩٤:، تفسـري البحـر احملـيط   ٢/٢١٢:، روح املعـاين ٣/٢٣٢:احملرر الـوجيز : انظر .٦

 .١/٣٣٠:،إحتاف فضالء البشر١/٣١٤:املشكل
 .٥/٢٩٤:، تفسري البحر احمليط٢/٢١٢:، روح املعاين٣/٢٣٢:احملرر الوجيز .٧
 .انظر املصادر السابقة .٨
 .١٢/١٨١:تفسري الطربي .٩

 )بتصرف.(٢/٣٢٢:للنحاس إعراب القرآن .١٠
 .١/١١٤:صلى اهللا عليه وسلم_،جزء فيه قراءات النيب ٨/٣٦٤:فتح الباري .١١
 .٩/١٦٣:تفسري القرطيب:،وانظر٢/٣٢٢:إعراب القرآن .١٢
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 روفــــــالح



 ٦٤١

 ي  إ  
  إي  ـالَىعت ـهلقَو يف:                           

                                             ٥٣/يونس                                                                                                                              
  

) ١(اجبِ ال تقع إال بعد االسـتفهامِ، احل ،عند ابنِمبعىن نعم جوابٍ حرف والسكون بالكسرِ:إي       
،وال  القسـمِ   قبـلَ إال عند اجلميعِ ،وال يقع" ها بعد االستفهامِاستعمالُ الغالب"):٢(الرضيكذلك قال 

  : - عز وجل - قال اُهللاإي ميني،:"يف معناه) ٣(قال ابن منظور.يكون املقسم به إال اهللا،والرب،ولعمري
            اجقال وإي واهللا،:واملعىنجالز :            املعـىن : 

وهي مبعىن نعم إال أا ختـتص   إي واِهللا وقد تكرر يف احلديث الصحيح القولُ نعم وريب، قال وهذا هو
أنَّ :"منـه و؟ ، فيما لو سئلت هل تذكرينإي واهللا:تقول،"بايء مع القسم إجيابا ملا سبقه من االستعالم

وكانَ الرجلُ إذَا أرسـلَ  : قال، إي واهللا:فقالَت،يل أنْ أُدفَن مع صاحبي عمر أرسلَ إىل عائشةَ  ائْذَنِي 
ةِ  قالَتحابالص نها مداً  :إلَيأب دبأح مهر٤(."ال واهللا ال أُوث(  

  

ولكن  لنعم، ،فهو مرادفسائلٍ سؤالُ هتضمن ما لتحقيقِ جوابٍ حرف: اهلمزة بكسرِ]إي[ـف          
 ها مـع القسـمِ  استعمالُ قال أبو حيان جيوز وقد ، سمه قبعدوإال  أنه ال يقع هذا احلرف من خصائصِ

الكلمة مـن   من استخداميف حياتنا اليومية ومن الثاين ما نستخدمه إال أن األول هو األكثر،)٥(وبدونه،
 :نوصلها ـاء السـكت فنقـول    غري أن نتبعها القسم إال إذا كان السائل عنده شبهة إنكار،وغالبا ما

  .،ورمبا إيوهإيه
  

ال  نعم وريب إنـه حلـق  أي  ، اللُّغة ما قاله أهلُ على حنوِ يف اآلية"إي"ب في املُراد املُفَسرونَو           
فيه،و شكبعد أي ألن سؤالَ جاء القسماإلنكارِ هم على جهة .  

__________  
،مهـع  ١/١٠٤:عـراب ،موصل الطـالب إىل قواعـد اإل  ١/١٠٦:مغين اللبيب:،وانظر ٢/٣٨١:الكافية يف النحو .١

 .١/٥٨٨:،دراسات ألسلوب القرآن الكرمي١/٤٦٠:، اإلتقان يف علوم القرآن٢/٥٩٠:اهلوامع
 .٤/٤٣٠:شرح الرضي على الكافية:انظر .٢
 ].إي:[اللسان .٣
وحض على اتفاق أهل العلم وما اجتمع عليـه احلرمـان مكـة    باب ما ذكر النيب  (٦/٢٦٧٠:صحيح البخاري .٤

 .)واملنرب والقرب واملهاجرين واألنصار ومصلى النيب  شاهد النيب  واملدينة وما كان ا من م
  .٥/١٦٧:تفسري البحر احمليط .٥
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 اسم الشرط



 ٦٤٣

  
 مهما   

  مهماالَىعت هلقَو يف:                          

                                                ١٣٢/األعراف                                                                                                                              

  
بذات واحدة مبهمة،وإامه جيعله لغري  ، هوجوابِ الشرط بني فعلِ يربطُ مبهمٍ شرط اسم:مهما          

 ،]أكفـف [ هي اسم فعل أمر للزجر والنهي ومعناه الَّتي]مه[لصحيح إما مركبة منوهي على ا"العاقل،
 مث جعال كلمة واحدة للشرط واجلزاء،فلما ركبتا هجر معىن اسم الفعـل، املتضمنة معىن الشرط،]ما[ومن

الزائـدة  ] ما[الشرطية و]ما[الزجر والنهي،وإما مركبة منويدل على هذا أا أكثر ما تستعمل يف مقام 
: كرهوا أن يقولـوا  أوللتوكيد،زيدت عليها كما تزاد على غريها من أدوات الشرط مث  استثقلوا اللفظ،

 زهريِ ومن استعمال اسم الشرط في الشعرِ قَولُ)١".(فأبدلوا من ألف األوىل هاء ليختلف اللفظان،]ماما[
  ]الطَّوِيل:[بنِ أيب سلمى

  

  

دنع كُنا تمهميقَة       ولخ نرِيٍء ملَمِ     امعاسِ تلَى النفَى عخا تالَهإنْ خ٢(و(  
  

  ]السريع:[الشاعرِ قَولُ،ومنه وقد تزاد استفهاماً
                

     ها ليمهالليلَةَ  م يا لمهم                              هيالربوس لَيعى بِند٣(أَو(  
  

  )٤(.مىت ما تأتنا به :أي: يف املعىن املُفَسرونَقال 
  

______________  
  

 :ط التايل،والراب٢/١٩٢:جامع الدروس العربية .١
http://beitleedclub.org/vb/showthread.php?t=26338 

حماضرات  ،٢/٢٦٦:الزاهر البن األنباري،٩/٢٨:،خزانة األدب١/٩٥:،مجهرة أشعار العرب١/٦:البيت يف ديوانه .٢
 .١/٨٩:،إعجاز القرآن٢/١٢١٧:غربيةاسة امل،احلم١/٨٣:،عيار الشعر١/٣٣٩:األدباء

 .١/١٤٦:،مغين اللبيب٥/٢٥٠:تهذيب اللُّغة:البيت بال نسبة يف  .٣
 .٢/١٣٨:،تفسري ابن زمنني١/٤٠٩:،تفسري الواحدي١/٢٠٨:التبيان يف تفسري غريب القرآن:انظر  .٤
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 الفصل الثاني

 األبنية واملعاين العامة



 ٦٤٤

  األبنية الصرفية:املبحث األول
  

           في ا الفَذَهلِص تنِصيف لْلفْمردا، اتهنكُلٍّ م ةينب وِفْق ةركَررِ املُتغَيلَوا شإِ نَّأَ كدرـ البِ اك اِءن 
هِمّم ففَ ياملَ مِهعنى والَلَالدة ضماقِ نيالَّ السذي رِتد فيفْاملُ هردفَ،ةلَعبِى سلِي الِثَامل فـ املُ ي شقَّتات ـ ن  دجِ

 مهِسي كلذَ لُّ،كُرِادصاملَو اِءمسا اَألذَكَ،واهرِيغَو لِوعفْاملَ وأَ لِاعالفَ مِاس وأَ ةغالَباملُ غِيصكَ ةَديزِاملَ انَزواَأل
فإِ يباملَ ازِرعقْى املَنصودالقَ نَّأَ؛لاعاللُّ ةَدوِغاملَ ةَيعرةَفَو قُتزِ:"لُوياملَ ةُادبى زِنيةٌاد فاملَ يعىن."  
  

    من ها كَنانأَ تهمةُي تحديأَ دنِبيفْاملُ ةردغَ اتاملُ رِيكَتررةقَ،ود بأْدأَبِ تنِبيأَ ةساَأل اِءمعيثُان،املَ مصرِاد، 
  .الِعفْا اَألريخأَو رِيِسكْالت عِمج،فَاتقَّتشاملُ مثُ
  

  :أبنية أمساء األعيان:أوالً
  ]أبنية األمساء الثالثية[
  
١-  لفَعاالسم:  

  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

   جوف .١                    األحزاب  ٤  

  جو .٢
                    

        
  النحل  ٧٩

  اخلبء .٣
                 

             
  النمل  ٢٥

  رق .٤      الطور  ٣  

  سوط .٥            الفجر  ١٣  

  صيف .٦           قريش  ٢  

  طود .٧                  الشعراء  ٦٣  



 ٦٤٥

  فرث .٨
                  

          
  النحل  ٦٦

  فرع .٩
                   

              
  إبراهيم  ٢٤

  قاب .١٠             النجم  ٩  

    قوس .١١           النجم  ٩  

   جند .١٢         البلد  ١٠  

  نسر .١٣
                

   
  نوح  ٢٣

  نعل .١٤             طه  ١٢  

  نقع .١٥        العاديات  ٤  

٢-  لفَع االسم:  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  حدب .١
                

         
  األنبياء  ٩٦

   مسد .٢            املسد  ٥  

٣-  لعف االسم:  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  إرم   .١         الفجر  ٧  

٤-  لعف االسم:  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  بئر .١          حلجا  ٤٥  



 ٦٤٦

  جبت .٢
              

            
  النساء  ٥١

   جيد .٣           املسد  ٥  

  ركز .٤
                  

            
  مرمي  ٩٨

  ريع .٥               الشعراء  ١٢٨  

   عطف .٦             احلج  ٩  

  قطّ .٧                   ص  ١٦  

٥- علة ف االسم:  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

   حلية .١                  طه  ٩٤  

٦-َلَة فع االسم:  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  بكة .١
               

        
  آل عمران  ٩٦

  جذوة .٢                     القصص  ٢٩  

  زهرة .٣
                     

                    
  هط  ١٣١

  شوكة .٤                   األنفال  ٧  

  فجوة .٥            الكهف  ١٧  

   مروة .٦                 البقرة  ١٥٨  



 ٦٤٧

  مكة .٧
                  

                    
  الفتح  ٢٤

٧-  لَةفُع االسم:  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  بقعة .١
                   

             
  القصص  ٣٠

-  
  :أبنية مزيد الثالثي من األمساء

-  فاعل االسم:  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  بابل .١               

  
  البقرة  ١٠٢

  ساحل .٢            طه  ٣٩  

-  يلفُع االسم:  
  السورة  اآلية  نص اآلية  ملفردةا  م

  قريش   .١       قريش  ١  

-  ولةفَع االسم:  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  قسورة .١          املدثر  ٥١  

- عيل فْي االسم:  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  يقطني .١             الصافات  ١٤٦  

  
  
  
  



 ٦٤٨

-  فاعلة االسم: 
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  الصاخة   .١          عبس  ٣٣  

- ول فاع االسم:  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  ماروت   .١
            

     
  البقرة  ١٠٢

  هاروت   .٢
            

     
  البقرة  ١٠٢

  الياقوت   .٣                الرمحن  ٥٨  

-  عاَلف االسم:  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  شتاء .١            قريش  ٢  

      كفات .٢           املرسالت  ٢٥  

  
-  الفُع االسم:  

  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  جفاء .١             الرعد  ١٧  

  شواظ .٢
                 

    
  الرمحن  ٣٥

  صواع .٣              يوسف  ٧٢  

  فالن .٤              الفرقان  ٢٨  

  



 ٦٤٩

-  تفعيل االسم:  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  تسنيم .١           املطففني  ٢٧  

-  فعيل االسم:  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  جبني .١              الصافات  ١٠٣  

  كثيب .٢              املزمل  ١٤  

  وتني .٣             احلاقة  ٤٦  

-  النفَع االسم:  
  السورة  اآلية  نص اآلية  ردةاملف  م

  رمضان .١
                  

                 
  البقرة  ١٨٥

-  يعالف االسم:  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  دينار .١
                    

             
  آل عمران  ٧٥

  ميكال .٢
                

             
  البقرة  ٩٨

-  ُُلول فُع:  
  السورة  يةاآل  نص اآلية  املفردة  م

  خرطوم .١            القلم  ١٦  

-   فعليل :  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  قطمري .١                 فاطر  ١٣  



 ٦٥٠

-  يل فع :  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

    رحيق .١            املطففني  ٢٥  

-   فعلليل :  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

    سلسبيال .١             اإلنسان  ١٨  

-   مفعال :  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

   منهاج.١               املائدة  ٤٨  

  
  :أبنية املصادر:ثانيا
  : فَعل   املصدر على وزن-

  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

     أمتا .١            طه  ١٠٧  

  تعسا .٢                   حممد  ٨  

  حتما .٣
                

      
  مرمي  ٧١

  حرد .٤           القلم  ٢٥  

  رتقا .٥
                

            
  األنبياء  ٣٠

  ردما .٦
                  

         
  الكهف  ٩٥

   رمزا .٧               آل عمران  ٤١  



 ٦٥١

  الروع .٨
                  

          
  هود  ٧٤

  زحفا .٩
                      

        
  األنفال  ١٥

   السرد .١٠             سبأ  ١١  

  مسك .١١           النازعات  ٢٨  

  شوب .١٢                   الصافات  ٦٧  

  ضبحا .١٣         العاديات  ١  

  ضنكا .١٤
                

             
  طه  ١٢٤

  ظعن .١٥
                    

                
  النحل  ٨٠

  غزل .١٦
                    

    
  نحلال  ٩٢

  غصب .١٧                 الكهف  ٧٩  

   غول .١٨              الصافات  ٤٧  

  قدح .١٩          العاديات  ٢  

  حلن .٢٠                 حممد  ٣٠  

  بحن .٢١                     األحزاب  ٢٣  



 ٦٥٢

  هزل .٢٢         الطارق  ١٤  

  مهس .٢٣
             

      
  طه  ١٠٨

  وفد .٢٤                    مرمي  ٨٥  

  ينع .٢٥                     األنعام  ٩٩  

  : فعل   املصدر على وزن-
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  دفء .١
                

      
  النحل  ٥

  : فُعل   صدر على وزنامل
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  حوب .١
                   

   
  النساء  ٢

  : فَعل   املصدر على وزن
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  تفث   .١
                      

         
  احلج  ٢٩

  كبد   .٢            البلد  ٤  

  هرب   .٣
                  

        
  اجلن  ١٢

  
  
  



 ٦٥٣

  : فَعال   املصدر على وزن
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  كساد .١
                   

          
  التوبة  ٢٤

  : فعال   املصدر على وزن
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  لواذ .١                    النور  ٦٣  

  حمال .٢
                   

               
  الرعد  ١٣

  : فُعال   املصدر على وزن
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  مكاء .١                      األنفال  ٣٥  

  : فُعول   املصدر على وزن
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  حسوما .١                      احلاقة  ٧  

  دلوك .٢                     اإلسراء  ٧٨  

  ]أفعل:[ إفعال   املصدر على وزن
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

   إحلاف -١                   البقرة  ٢٧٣  

  ]فعل:[ تفعيل   املصدر على وزن
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

   تفسري .١                      الفرقان  ٣٣  

  توكيد .٢
                   

     
  النحل  ٩١



 ٦٥٤

  ]انفعل:[ انفعال   املصدر على وزن
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  انفصام .١
                 

                  
  البقرة  ٢٥٦

  ]تفاعل:[ تفاعل   املصدر على وزن
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  التغابن .١                  التغابن  ٩  

  التناوش .٢                 سبأ  ٥٢  
  : فَعل   املصدر على وزن

  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م
١.         

  : فُعلة   املصدر على وزن
  السورة  اآلية  نص اآلية  فردةامل  م

  غصة .١             املزمل  ١٣  

  : علَة    املصدر على وزن
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

   سنة .١                    

 
  البقرة  ٢٥٥

  شية .٢
                    

       
  البقرة  ٧١

  :املصدر امليمي
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  مسغبة .٢               البلد  ١٤  

   مناص .٣                 ص  ٣  
  
  



 ٦٥٥

  أبنية املشتقات:ثالثا
  ]من الثالثي[ اسم الفاعل)أ

  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  آسن .١                            حممد  ١٥  

  اسقاتب .٢              ق  ١٠  

  جامدة .٣                         النمل  ٨٨  

   دافق .٤          الطارق  ٦  

  الزاهدين .٥                    يوسف  ٢٠  

  سامد .٦       النجم  ٦١  

  الساهرة .٧          النازعات  ١٤  

   سائبة .٨                    املائدة  ١٠٣  

  شاخمات .٩                    املرسالت  ٢٧  

  الصاخة .١٠          عبس  ٣٣  

   الصافنات .١١               ص  ٣١  

  صامتون .١٢
                       

             
  األعراف  ١٩٣

  ضامر .١٣
                      

           
  احلج  ٢٧

  الطامة .١٤                النازعات  ٣٤  

  فارهني .١٥                 الشعراء  ١٤٩  

   فاقع .١٦                         البقرة  ٦٩  



 ٦٥٦

  فان .١٧          نالرمح  ٢٦  

  قاصفا .١٨
                      

                  
  اإلسراء  ٦٩

  كاحلون .١٩                 املؤمنون  ١٠٤  

  الزب .٢٠             الصافات  ١١  

  لواقح .٢١                   احلجر  ٢٢  

  هامدة .٢٢
                   

               
  احلج  ٥

  واهية .٢٣               احلاقة  ١٦  

]من الرباعي[  
  : أفعل   من

  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  مذعنني .١                    النور  ٤٩  

  : فعل   من
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  املطففني .١         املطففني  ١  

  : انفعل   من
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  املنخنقة .١
                     

                    
  املائدة  ٣

  منقعر .٢                القمر  ٢٠  

  منهمر .٣                القمر  ١١  



 ٦٥٧

  : افْعلَّ   من
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  مدهامتان .١      الرمحن  ٦٤  

  : ل تفع  من
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  املدثر .١           املدثر  ١  

  املزمل .٢           املزمل  ١  

  : تفاعل   من
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  متشاكسون .١
                 

                  
  الزمر  ٢٩

  : تفيعل  من
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  متحيز .١
                      

                    
  األنفال  ١٦

  ]فعل.من الثالثي[  :اسم املفعول)ب
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

   خمضود .١       الواقعة  ٢٨  

  مذؤوم .٢
                   

              
  األعر اف  ١٨

  مرصوص .٣
                

            
  الصف  ٤

  مسكوب .٤        الواقعة  ٣١  



 ٦٥٨

  املقبوحني .٥
                   

        
  القصص  ٤٢

  مهيال .٦
                     

    
  املزمل  ١٤

  موؤودة .٧             التكوير  ٨  

    موضونة .٨      الواقعة  ١٥  

  فورمو .٩
                  

           
  اإلسراء  ٦٣

  املوقوذة .١٠
                     

                    
  املائدة  ٣

 ]أفعل[]من الرباعي[  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  مقمحون .١
                 

       
  يس  ٨

 ]ل[ ]من الرباعيفع[  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  مسندة .١            املنافقون  ٤  

  
  ]فَعال[  :صيغ املبالغة)ج
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  ثجاج .١             النبأ  ١٤  

  ختار .٢                 لقمان  ٣٢  



 ٦٥٩

  نضاختان .٣            الرمحن  ٦٦  

  نفاث .٤             الفلق  ٤  

  وهاج .٥           النبأ  ١٣  

  
  ]فَعيل[  :الصفة املشبهة)د

  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  حثيث .٣               األعراف  ٥٤  

  حنيذ .٤             هود  ٦٩  

  زنيم .٥           القلم  ١٣  

  ضنني .٦           التكوير  ٢٤  

     عميق .٧            
 

  احلج  ٢٧

  النطيحة .٨
                

…                    
  املائدة  ٣

  منيم .٩          القلم  ١١  

 ]يلفَع[  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  قسيس .١
                

        
  املائدة  ٨٢

 ]ولفَع[  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

   كنود .١         العاديات  ٦  

  املعارج  ١٩        هلوع .٢



 ٦٦٠

 ]لِفَع[  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  نكد .١                األعراف  ٥٨  

 ]لةفَع[  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  خنرة .١             النازعات  ١١  

 ]لفَع[  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  مجا .١           الفجر  ٢٠  

  مخط .٢
               

           
  سبأ  ١٦

  رهوا .٣             الدخان  ٢٤  

  صلدا .٤
                    

        
  البقرة  ٢٦٤

     فظا .٥               
  

  آل عمران  ١٥٩

  نقعا .٦        العاديات  ٤  

 ]لعف[  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

   إدا .١             مرمي  ٨٩  

  ردءا .٢
                

         
٣٤  

  القصص
  
  

     ضدا .٣                     مرمي  ٨٢  



 ٦٦١

 ]لفَع[  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  غدق .١
                

    
  اجلن  ١٦

 ]لفُع[  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

    كفوا .١               اإلخالص  ٤  

 ]أفعل[  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  األبتر .١         الكوثر  ٣  

 ]النفَع[  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  حريان .١
                 

                 
  األنعام  ٧١

 ]عالف[  
  السورة  اآلية  يةنص اآل  املفردة  م

  دهاقا .١        النبأ  ٣٤  

 ]فُعال[  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  رخاء .١
                  

    
  ص  ٣٦

 ]لىالوصف]فُع  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  ضيزى .١           النجم  ٢٢  

  



 ٦٦٢

 ]لفُع[  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  سدى .١             القيامة  ٣٦  

 ]لليلفَع[  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  قمطرير .١                   نساناإل  ١٠  

 ]ليتعف[  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  عفريت .١
                     

        
  النمل  ٣٩

  :اسم التفضيل)هـ
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  أفصح .١
                  

          
  القصص  ٣٤

  أدهى .٢                  القمر  ٤٦  

  :اسم املكان)و
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  جمالس .١
                       

                   
  اادلة  ١١

  مراغما .٢
                     

        
  النساء  ١٠٠

    موئال .٣                      الكهف  ٥٨  

    مواطن .٤                  التوبة  ٢٥  



 ٦٦٣

  :اسم الفعل)ز
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  هاؤم .١
                     

         
  احلاقة  ١٩

     هيت .٢                يوسف  ٢٣  

  :أبنية مجع التكسري واسم اجلمع:رابعا
  ]مجوع القلة:[مجع التكسري)أ
 -   أفعال:  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  أحقاف .١                     األحقاف  ٢١  

  أشراط .٢
                    

     
  حممد  ١٨

  أصواف .٣                     النحل  ٨٠  

  أفنان .٤      الرمحن  ٤٨  

   أقفال .٥                 حممد  ٢٤  

       ألقاب .٦                   احلجرات  ١١  

  أمشاج .٧
                   

      
  اإلنسان  ٢

  أمعاء .٨               حممد  ١٥  

  أوبار .٩                     النحل  ٨٠  

  أيقاظ .١٠            الكهف  ١٨  

  



 ٦٦٤

  ]وع الكثرةمج[ 
 -   لفُع:  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  زرق .١                           طه  ١٠٢  

 -   لفُع:  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  حبك .١           الذاريات  ٧  

  خشب .٢
                       

                  
  املنافقون  ٤

  دسر .٣             القمر  ١٣  

 -   لىفَع:  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  صرعى .١                احلاقة  ٧  

 -   لةفَع:  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  حفدة .١
                   

            
  النحل  ٧٢

 -   لفُع:  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  غزى .١      آل عمران  ١٥٦  

  قمل .٢
                

              
  األعراف  ١٣٣

  كنس .٣         التكوير  ١٦  

  



 ٦٦٥

 -   عالف:  
  رةالسو  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  بغال .١
                  

         
  النحل  ٨

  جباه .٢
                 

           
  التوبة  ٣٥

  جفان .٣
                    

              
  سبأ  ١٣

  خيام .٤           الرمحن  ٧٢  

  رماح .٥
                       

            
  املائدة  ٩٤

 -   ولفُع:  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  سهول .١
                 

               
  األعراف  ٧٤

  شحوم .٢
                

           
  األنعام  ١٤٦

  وحوش .٣            التكوير  ٥  

 -   النعف:  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  قنوان .١
                    

   
  األنعام  ٩٩



 ٦٦٦

  ]أوزان منتهى اجلموع[
 -   لالفَع:  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  دراهم .١                    يوسف  ٢٠  

  ضفادع .٢
                       

     
  األعراف  ١٣٣

  منارق .٣        الغاشية  ١٥  
 -   مفاعل:  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  جمالس .١
                          

         
  اادلة  ١١

  مقامع .٢        احلج  ٢١  

  مواطن .٣                التوبة  ٢٥  
 -   فَواعل:  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

     رواكد .١                  الشورى  ٣٣  

  صوامع .٢                         احلج  ٤٠  

  لواقح .٣                  احلجر  ٢٢  
 -   فَعاىل:  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  األيامى .١                      النور  ٣٢  

 -   فَعايل:  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  صياصيهم .١                          األحزاب  ٢٦  

٢. زرايب         الغاشية  ١٦  



 ٦٦٧

 -   فَعالية:  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  زبانية .١        العلق  ١٨  

 -   لفَع:  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  رسح .١                     اجلن  ٨  

  جنس .٢                 التوبة  ٢٨  
  
  
  :اسم اجلمع)ب

  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  األنام .١            الرمحن ١٠  

   شرذمة .٢           الشعراء  ٥٤  

  ثرى .٣
                  

         
  طه  ٦

  ]اسم اجلنس اجلمعى[ 
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  أبا .١       عبس  ٣١  

  أثل .٢
                        

      
  سبأ  ١٦

  بصل .٣
                

              
  البقرة  ٦١

  بقل .٤
                

        
  البقرة  ٦١



 ٦٦٨

   تني .٥     التني  ١  

  خبز .٦
                   

     
  يوسف  ٣٦

  رماد .٧
                      

          
  إبراهيم  ١٨

   روم .٨    الروم  ٢  

  ريش .٩
                     

           
  األعراف  ٢٦

  زجنبيل .١٠                 اإلنسان  ١٧  

   ضأن .١١               األنعام  ١٤٣  

  طلح .١٢      الواقعة  ٢٩  

  طل .١٣
                     

               
  البقرة  ٢٦٥

  عدس .١٤
                

             
  البقرة  ٦١

  عسل .١٥           حممد  ١٥  

  فوم .١٦
                

              
  البقرة  ٦١

  قثاء .١٧
                

              
  البقرة  ٦١

  قضب .١٨      عبس  ٢٨  



 ٦٦٩

  يقطني .١٩              الصافات  ١٤٦  

   مزن .٢٠              الواقعة  ٦٩  

  معز .٢١                األنعام  ١٤٣  

  نوى .٢٢             األنعام  ٩٥  

  الياقوت .٢٣        الرمحن  ٥٨  
  

  األفعال:خامسا
١- -   الفعل املاضي:  

   صيغة:  أفعل:  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  أتقن .١                النمل  ٨٨  

  أذاع .٢                        النساء  ٨٣  

  أغطش .٣            النازعات  ٢٩  

  أفضى .٤                   النساء  ٢١  

  أقىن .٥           النجم  ٤٨  

  أكدى .٦         النجم  ٣٤  

  أهلم .٧           الشمس  ٨  

  أمسى .٨              الروم  ١٧  
  صيغة:  لفَع:  

  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م
  بتك .١             

           
  النساء  ١١٩

  بطأ .٢          النساء  ٧٢  



 ٦٧٠

  ثبط .٣              التوبة  ٤٦  
   حرك .٤            القيامة  ١٦  
  حصل .٥          العاديات  ١٠  
    ذكى .٦     املائدة  ٣  
  شرد .٧                 

      

٥٧  
  األنفال

   صعر .٨          

     
  لقمان  ١٨

  غلق .٩               

         
  يوسف  ٢٣

    فند.١٠          

           
  يوسف  ٩٤

  فهم.١١                  األنبياء  ٧٩  
   فوض.١٢                   غافر  ٤٤  
  هدم.١٣               

       
  احلج  ٤٠

   صيغة: فَاعل :  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  ساهم .١           الصافات  ١٤١  

  ضاهى .٢
            

          
  التوبة  ٣٠



 ٦٧١

  صيغة:  انفعل:  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  انبجس .١               األعراف  ١٦٠  

    انقض .٢                الكهف  ٧٧  

  انكدر .٣            التكوير  ٢  

  صيغة:  افتعل):للمشاركة(  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  نبتهل .١                    آل عمران  ٦١  

  صيغة:  افتعل):مبعىن الفعل الثالثي(  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  اجتث .١
                    

            
  إبراهيم  ٢٦

  تدخرون .٢                       آل عمران  ٤٩  

  تزدري .٣
                     

     
  هود  ٣١

  اشتعل .٤                       

  
  مرمي  ٤

  صيغة:  لفَعت:  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  تبسم   .١              النمل  ١٩  

  رعجت   .٢           إبراهيم  ١٧  

   جتسس   .٣                  احلجرات  ١٢  

  حترى   .٤               اجلن  ١٤  



 ٦٧٢

  يتخبط   .٥
            

               
  البقرة  ٢٧٥

  متطى   .٦              القيامة  ٣٣  

  جد   .٧
                      

           
  ءاإلسرا  ٧٩

  صيغة:  تفاعل) :مبعىن الفعل الثالثي(  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  جتاىف .١
                    

                
  السجدة  ١٦

  صيغة:  تفاعل) :للمشاركة(  
  السورة  اآلية  يةنص اآل  املفردة  م

   تغامز .١              املطففني  ٣٠  

    تنابز .٢                  احلجرات  ١١  

  صيغة:  استفعل:  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  استنبط   .١
               

                
  النساء  ٨٣

  صيغة:  افعلل:  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  امشأز .١
                    

        
  الزمر  ٤٥

  تقشعر .٢
                

            
  الزمر  ٢٣



 ٦٧٣

  ]لَ"[نصر"من باب ]الفــعـــل الـمــضـــارعلُ×فَعفْعي:[  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

   يؤوده .١       البقرة  ٢٥٥  

   جير .٢                     األعراف  ١٥٠  

  ختطه .٣
                

               
  لعنكبوتا  ٤٨

  تذود .٤                   القصص  ٢٣  

  يسلب .٥                     احلج  ٧٣  

  تعول .٦
                 

              
  النساء  ٣

  تنوء .٧
                   

            
  القصص  ٧٦

٨. أهش  
                 

               
  طه  ١٨

 لَ"[ضرب"أفعال من بابلُ×فَعفْعي:[  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  تبيد .١
                    

      
  الكهف  ٣٥

  حتيد .٢                    ق  ١٩  

  حييف .٣
                   

          
  النور  ٥٠



 ٦٧٤

  يزفون .٤        الصافات  ٩٤  

  أعيبها .٥
                   

    
  الكهف  ٧٩

   يلفظ .٦             ق  ١٨  

  منري .٧                    يوسف  ٦٥  

  ينعق .٨
                     

       
  البقرة  ١٧١

  تنيا .٩               طه  ٤٢  
 أفعال من باب"مللَ"[علُ×فَعفْعي:[  

  رةالسو  اآلية  نص اآلية  املفردة  م
    تفتأ .١             

               
  يوسف  ٨٥

 أفعال من باب"حلَ"[فَتلُ×فَعفْعي:[  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  يبحث .١
                    

      
  املائدة  ٣١

  جيمح .٢
                   

     
  التوبة  ٥٧

  يدمغ .٣
                        

            
  األنبياء  ١٨

  تذهل .٤
                 

          
  احلج  ٢



 ٦٧٥

  يرتع .٥                 يوسف  ١٢  

    نسفع .٦          العلق  ١٥  

  يعبأ .٧               الفرقان  ٧٧  

  يكأل .٨                 األنبياء  ٤٢  

  تلفح .٩             املؤمنون  ١٠٤  

  يهجع .١٠            الذاريات  ١٧  
  الفعل املـــــــــــــــاضي

الفعل املاضي املكسور العني:  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  ربح .١
                     

               
  البقرة  ١٦

  نضج .٢
             

           
  النساء  ٥٦

 ل[أفعال املثال الواوي الفاء منضرب:"بالقياس فيها با] فَع:"  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  وجب .١                                احلج  ٣٦  

  وقب .٢              الفلق  ٣  

  وكز .٣
                    

             
  القصص  ١٥

 ضرب"وقياسها باب] فعل[أفعال األجوف اليائي العني من:"  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

     ران .١               املطففني  ١٤  

  



 ٦٧٦

نصر"وقياسها باب] فعل[جوف الواوي من أفعال املاضي األ:"  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  جاسوا .١
                  

              
  اإلسراء  ٥

 نصر"ها بابوقياس] فعل[أفعال الناقص الواوي من:"  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  خبت .١             اإلسراء  ٩٧  

  دحاها .٢            النازعات  ٣٠  

  سجى .٣        الضحى  ٢  

  طحا .٤          الشمس  ٦  

نصر"وقياسها باب] فعل[ضي املضاعف املتعدي من أفعال املا:"  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  تلَّ .١             الصافات  ١٠٣  

٢. صك  
                      

      
  الذاريات  ٢٩

  
  
فعل[ي احللقي العني  أو الالم من املاض:[  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  شغف .١
                        

                
  يوسف  ٣٠

  مسخ .٢
                

             
  يس  ٦٧



 ٦٧٧

  دحا .٣            النازعات  ٣٠  

  طحا .٤          الشمس  ٦  

يف كتب اللغة"ضرب"و"نصر"جاء املضارع من بايب] فعل[ية من األفعال املاضية غري احللق:  
  السورة  اآلية  آليةنص ا  املفردة  م

   أبق .١            الصافات  ١٤٠  

  فتق .٢
                

            
  األنبياء  ٣٠

  نتق .٣
                     

     
  األعراف  ١٧١

نصر"ما جاء من باب:"  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

    سكت .١              األعراف  ١٥٤  

  سلق .٢                  األحزاب  ١٩  
ضرب"ما جاء من باب:"  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  قصم .١
                 

           
  األنبياء  ١١

 أفعال مضاعف الرباعي:  
  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  حصحص .١
                      

     
  يوسف  ٥١

  دمدم .٢                    الشمس  ١٤  

  عسعس .٣         التكوير  ١٧  



 ٦٧٨

  
 ]ـــرفــعـــل األمـ[ من باب"حفَت]"َللُ×فَعفْعي :[  

  السورة  اآلية  نص اآلية  املفردة  م

  ابلع .٤
                   

                
  هود  ٤٤

     اخلع .٥             طه  ١٢  

  اطرح .٦                   يوسف  ٩  

  احنر .٧          الكوثر  ٢  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٦٧٩

  ةاملعاني العام:املبحث الثاني
  

تمدت فيها طريقة اع-موضوع الدراسة-هذه حماولة لتحديد املعاين العامة اليت تنتمي إليها جمموع املفردات     
وقد رتبتـها  .املعايناملفردات ذات احلقل الداليل الواحد أو ما ميكن تسميته بعناقيد ،أي جمموع احلقول الداللية

  :ترتيبا هجائيا
  إسالميات  

 تسنيم  َق يفالَىعت هلو:                ٢٧:املطففني      ]يف اجلنة عني[    

 سلسبيل  الَىعت هلقَو يف:                ١٨:اإلنسان ]عني يف اجلنة    [                                                       

 الصاخة  الَىعت هلقَو يف: :              ٣٣:عبس ]يوم القيامة[  

الصمد  الَىعت هلقَو يف:          ٢:اإلخالص     ]من أمساء اهللا احلسىن[                                                     

 الطــامة الَىعت هلقَو يف:                   ٣٤:النازعات   
  ]من أمساء يوم القيامة[                                                                                    

 كنود  الَىعت هلقَو يف:                ٦:العاديات  ]الكفر[        

 ماروت الَىعت هلقَو يف                  

                                                             ١٠٢:البقرة        ]اسم ملك  [  

 ميكال  الَىعت هلقَو يف:             ٩٨:البقرة   ]اسم ملك [  

 منهاج الَىعت هلقَو يف :                  

                                                                        ٤٨:املائدة  ]شريعت                                                                                                                            [
____________  

البـن  :املخصص البن سيده،فقه اللغة للثعاليب،متخري األلفـاظ :لعامة لعدد من كتب اللغة،من أمههارجعت يف حتديد املعاين ا* 
معجم أمساء األشياء،اإلفصاح يف فقه اللغة لعبد الفتاح الصعيدي، :فارس،ذيب األلفاظ البن السكيت،األلفاظ الكتابية للهمذاين

  .عجم املعاين لنجيب اسكندرأمحد عمر هاشم،م/املكنز الكبري موعة يشرف عليها د



 ٦٨٠

 جد  الَىعت هلقَو يف:                 ٧٩:اإلسراء  ]عبادة[                                                                           

 هاروت  الَىعت هلقَو يف:                                          

                                                          ١٠٢:البقرة        ] أمساء مالئكة[  
    اقتصاد  

 دراهم  الَىعت هلقَو يف:                

                                                                                 ٢٠:يوسف                                                                                                               

 دينار   هلقَو يفالَىعت:                    
                                                                                   ٧٥:آل عمران                                                                                

 ربح  الَىعت هلقَو يف:                   ١٦:البقرة                                      

 كساد  الَىعت هلقَو يف:                  ٢٤:التوبة  
   اإلبعاد  

 شرد  الَىعت هلقَو يف:                
٥٧:األنفال                                                                                       
 اطرحوه  الَىعت هلقَو يف:                                                                         

                                                                                          ٩:يوسف  

 ينفوا  الَىعت هلقَو يف:           ٣٣:املائدة   
    اإلتقان  

 أتقن  الَىعت هلقَو يف:                                                                         
                                                                                       ٨٨:النمل     

 احلبك  الَىعت هلقَو يف:           ٧:الذاريات      
  



 ٦٨١

  
    األخذ والترك  

 جير  الَىعت هلقَو يف:                     
                                                                   ١٥٠:رافاألع  ]اجلذب      [  

 سفع  الَىعت هلقَو يف:                 
                                                                        ١٥:العلق   ]األخذ   [  

  اقلعي الَىعت هلقَو يف:                                
                                                            ٤٤:هود   ]الترك والكف[  

 التناوش  الَىعت هلقَو يف:                  ٥٢:سبأ ]األخذ   [                                                                                                           
   اإلسراع  

 حثيثا  الَىعت هلقَو يف:                             

                                                                         ٥٤:األعراف  

 يزفون  الَىعت هلقَو يف :                ٩٤:الصافات                                       

  يوفضون لقَو يفالَىعت ه:                     

                                                                        ٤٣:املعارج  
    اإلظهار والتوضيح  

 أذاعوا  الَىعت هلقَو يف:                                                                                                        
                                                                                    ٨٣:النساء   

 حصحص  يف الَىعت هلقَو:                     

                                                                              ٥١:يوسف  



 ٦٨٢

 تفسري الَىعت هلقَو يف:                               

                                                                                ٣٣:الفرقان  
    اإلعتام والظلمة  

 سـجـى  الَىعت هلقَو يف:             ٢:الضحى   

 عسعس  الَىعت هلقَو يف:                ١٧:التكوير        

 أغطش  الَىعت هلقَو يف:                ٢٩:النازعات   
    اإلغالق  

 غلق  الَىعت هلقَو يف:                                                                                  

                                                                                            ٢٣:يوسف   
 أقفال  ت هلقَو يفالَىع:                                   

                                                                               ٢٤:حممد      
    اإلفراغ وامللء  

 دافق  الَىعت هلقَو يف:                  ٦:الطارق  

 دهاقا  الَىعت هلقَو يف:             ٣٤:النبأ    ]امللء[  
    اإلقامة والسفر  

 مراغم  الَىعت هلقَو يف:                             

                                                                                  ١٠٠:النساء  
 ظعن  الَىعت هلقَو يف:                  ٨٠:النحل      

 مواطن  الَىعت هلقَو يف:                   
                                                                                   ٢٥:التوبة   

    األلوان  

 مدهامتان  الَىعت هلقَو يف:                ٦٤:الرمحن     ]السواد      [                                                                             



 ٦٨٣

 زرق  الَىعت هلقَو يف:                      ]١٠٢:طه[  
                                                                           

 فاقع  الَىعت هلقَو يف:                      
                                                               ٦٩:البقرة          
   اإلماتة  

 تبيد  فالَىعت هلقَو ي:               ٣٥:الكهف       

 املنخنقة الَىعت هلقَو يف:                        

                                                                               ٣:املائدة                                                                                        

 يدمغه  الَىعت هلقَو يف:                                                                                                  
                                                                                         ١٨:األنبياء   

  ذكيتم الَىعت هلقَو يف:            .......       

                                                   ٣/املائدة          

 صرعى الَىعت هلقَو يف :                        
                                                                                    ٧:احلاقة    

 فان  الَىعت هلقَو يف: :           ٢٦/الرمحن   

  قصمنا     ـالَىعت ـهلقَو ـيف:                       

                                                               ١١/األنبياء                                                                                                                      

 احنر  الَىعت هلقَو يف:            ٢/رالكوث   

 املوؤودة  الَىعت هلقَو يف:              ٨:التكوير   
  



 ٦٨٤

    اإلنسان وما يتعلق به  
 األنام  الَىعت هلقَو يف:                 ١٠:الرمحن  

 األيامى  الَىعت هلقَو يف :                

                                                               ٣٢:النور   

  جباههم الَىعت هلقَو يف:                     

                                           ٣٥/التوبة   

 جبني  الَىعت هلقَو يف:                   ١٠٣:الصافات   

 جوفه  الَىعت هلقَو يف :                  

                                                                                      ٤:األحزاب   
 جيد  الَىعت هلقَو يف:               ٥:املسد   

 حفدة  الَىعت هلقَو يف :                    
                                                          ٧٢:النحل                      ]الذرية[  

 خرطوم  الَىعت هلقَو يف:                ١٦:القلم   

 تدخرون   يفالَىعت هلقَو:                    
                                                                           ٤٩:آل عمران  ]االدخار[  

 أمعاء الَىعت هلقَو يف:                 ١٥:حممد      

 شفة  الَىعت هلقَو يف:                  ٩:البلد     

 صامتون  الَىعت هلقَو يف:                     
                                                                    ١٩٣:األعراف  



 ٦٨٥

 عطفه  الَىعت هلقَو يف:              ٩:احلج                                                              

 الغنب  الَىعت هلقَو يف:                                       
                                                                                        ٩:التغابن  

 غصة  الَىعت هلقَو يف :                    ١٣:املزمل  

 غول الَىعت هلقَو يف:                  ٤٧:الصافات  

 فارهني  الَىعت هلقَو يف :                    
                                                                                      ١٤٩:الشعراء    

 أفصــح  الَىعت هلقَو يف :                  
                                                                                       ٣٤:القصص                                                                                                                                      

 فالن  َق يفالَىعت هلو:              ٢٨:الفرقان     

  حلية  الَىعت هلقَو يف :                  
                                                                                              ٩٤:طه            

 األلقاب الَىعت هلقَو يف :                    

                                                                                     ١١:احلجرات       
 أمشاج  الَىعت هلقَو يف:                      

                                                                                  ٢:اإلنسان        

 مكاء  هلقَو يفالَىعت:                   

                                                                                 ٣٥:األنفال     

 حنبه  الَىعت هلقَو يف:                      
                                                                                       ٢٣/األحزاب  



 ٦٨٦

  نعل    ـالَىعت ـهلقَو يف:                                                                                      
                                                                                             ١٢:طه                                                                                                          

 الوتني  الَىعت هلقَو يف:                ٤٦:احلاقة    
    البناء واهلدم  

 مرصوص  الَىعت هلقَو يف:                    

                                                               ٤:الصف]البناء[  

 ينقض   الَىعت هلقَو يف:                             
                                                                          ٧٧/الكهف ]اهلدم       [  

 هدم  الَىعت هلقَو يف:                                                                              
                                                                           ٤٠:احلج     ]اهلدم[  

    التثبيط  
 ليبطئن  الَىعت هلقَو يف:              ٧٢:النساء  

 ثبط  الَىعت هلقَو يف:                ٤٦:التوبة  
    التجمع  

 حصل  يف الَىعت هلقَو:           ١٠:العاديات   

 شرذمة  الَىعت هلقَو يف:                ٥٤:الشعراء      

 ثبة  الَىعت هلقَو يف :                 ٧١:النساء   

 مرصوص  الَىعت هلقَو يف:                    

                                         ٤:الصف   

 كفات  الَىعت هلقَو يف:                   ٢٥:املرسالت             



 ٦٨٧

 وفد  الَىعت هلقَو يف:                     ٨٥:مرمي                                                                                                         

    التغطية  
 املدثر  الَىعت هلقَو يف:              ١:املدثر                                                                                                                             

 املزمل  عت هلقَو يفالَى:              ١:املزمل             

    ا احلرب وما يتعلق  
رماح  الَىعت هلقَو يف:                       

                                                             ٩٤:املائدة      ]أداة حرب                                                                                                              [

 زحف  الَىعت هلقَو يف:                             

                                                              ١٥:األنفال     ]اهلجوم       [  

 صياصي  الَىعت هلقَو يف:                                                                                  
                                                                       ٢٦:األحزاب   ]احتماء[                                                   

 غزى  اعت هلقَو يفلَى :                

                                                                                ١٥٦:آل عمران   ]الغزاة                                                                                          [

 قوس  الَىعت هلقَو يف:                  
                                                                                  ٩:النجم    ]أداة حرب                                                                                                                            [

    احلركة  
 حترك  الَىعت هلقَو يف:                   

                                                                           ١٦/القيامة]حتريك[  

 رمزا  الَىعت هلقَو يف :                   

                                                                    ٤١:آل عمران   ]اإلشارة                                                                                                       [



 ٦٨٨

 يتغامزون  الَىعت هلقَو يف:                    ٣٠:املطففني ]اإلشارة              [                                                              

 يتمطى  الَىعت هلقَو يف:                  ٣٣:القيامة ]التمايل      [                  

 فسينغضون  الَىعت هلقَو يف                    
                                                                            ٥١:اإلسراء   ]التحريك[                                   

 أهش  الَىعت هلقَو يف:                          
                                                                              ١٨:طه ]هز وحتريك[   

   فظ احل  
 حرس  ـالَىعت هلقَو يف:                           

                                                                         ١٥٦:آل عمران   
 يكأل الَىعت هلقَو يف:                 

                                                                                       ٤٢:األنبياء                                                                                
  يتعلق به   ااحليوان وم  

 البغال  الَىعت هلقَو يف:                      

                                                                                   ٦١:البقرة   

  السـائبة     ـالَىعت ـهلقَو ـيف:                                                                                                  

                                                                                         ١٠٣:املائدة  
 شحوم  الَىعت هلقَو يف:                         

                                                                                   ١٤٦:األنعام                                                      
 الصافنات  الَىعت هلقَو يف:                         

                                                                                          ٣١:ص        



 ٦٨٩

 أصواف  الَىعت هلقَو يف:                                                                                                       
                                                                                         ٨٠:النحل         

 الضأن  الَىعت هلقَو يف:  و                    

                                                                                        ١٤٣:األنعام          

 ضبح  الَىعت هلقَو يف     :         ١:العاديات      

 الضفادع الَىعت هلقَو يف:                             

                                                                                       ١٣٣:األعراف                                                                                                   
 ضامر  الَىعت هلقَو يف:                 

                                                                                          ٢٧:احلج       
 فرث الَىعت هلقَو يف:                        

                                                                           ٦٦:النحل              

 الفيل  الَىعت هلقَو يف:                 
                                                                                           ١:الفيل                                                                                                                                

 قسورة  الَىعت هلقَو يف: :          ٥١:املدثر                                                            

 القمل   يفالَىعت هلقَو:                                                                              
                                                                  ١٣٣:األعراف   ]حشرة[  

 املعز  الَىعت هلقَو يف:  و                    

                                                                                   ١٤٣:األنعام            

 النطيحة  الَىعت هلقَو يف:                          

                                      ٣:املائدة                                       



 ٦٩٠

  
 ينعق  َق يفالَىعت هلو :                            

                                                                                     ١٧١:البقرة   

 أوبار  الَىعت هلقَو يف:                                                                                                  
                                                                                           ٨٠:النحل                                                                                                                        

 الوحـوش  الَىعت هلقَو يف:               ٥:التكوير      

 املوقوذة  الَىعت هلقَو يف:             ...             

                                                            ٣:املائدة   
    الدفع  

 تل  الَىعت هلقَو يف:           ١٠٣:الصافات  

 تذود الَىعت هلقَو يف :               ٢٣:القصص                                                                                

 وكز  الَىعت هلقَو يف:                ١٥:القصص   

    السحر  

 اجلبت الَىعت هلقَو يف:                 

                                              ٥١:النساء   

 النفاثات يف الَىعت هلقَو:                  ٤:الفلق  
    السكن واملعيشة  

 جفان الَىعت هلقَو يف:                                          
                                                                           ١٧:الرعد   



 ٦٩١

 رفرف  الَىعت هلقَو يف:                                  
                                                                               ٧٦:الرمحن                                                                                                                  

 ريش  الَىعت هلقَو يف:                             
                                                                      ٢٦:األعراف      ]أثاث[  

 زرايب  الَىعت هلقَو يف :                   ١٦:الغاشية        

 سرادق الَىعت هلقَو يف:                      ٢٩:الكهف                                                                               

 ساحة  الَىعت هلقَو يف :                        
                                                                                             ١٧٧:الصافات    

 عبقري  الَىعت هلقَو يف:                     
                                                           ٧٦:الرمحن     ]بساط[  

 منري  الَىعت هلقَو يف:                              
                                                                                        ٦٥:يوسف                                       

 نكد  الَىعت هلقَو يف:                ٥٨:األعراف   

 منارق  الَىعت هلقَو يف :           ١٥:الغاشية           
    السكون  

 خبت  الَىعت هلقَو يف:                ٩٧:اإلسراء  

  رواكد  الَىعت هلقَو يف:                                

                                                                       ٣٣:الشورى                                                                                                                              
  رهوا الَىعت هلقَو يف:                           

                                                                                   ٢٤/الدخان                                                                                            



 ٦٩٢

 هامدة  الَىعت هلقَو يف:                            

                                                                  ٥:احلج                                                          
    الشق  

 انبجس  الَىعت هلقَو يف:                        ١٦٠:األعراف                                                                                    

 فتق  ت هلقَو يفالَىع:                          

                                                                  ٣٠:األنبياء   
    الصوت اخلفي  

 ركـز  الَىعت هلقَو يف:                          

                                                             ٩٨:مرمي                                                                                                  

 مهس  الَىعت هلقَو يف:                      
                                                                                      ١٠٨:طه  

    الضرب  

 يتخبط  الَىعت هلقَو يف:                    

                                                           ٢٧٥/البقرة                                                                      

 صك  الَىعت هلقَو يف:                            

                                                                ٢٩:الذاريات   
   لم الظ  

 حييف الَىعت هلقَو يف: :                      
                                                                                  ٥٠:النور   



 ٦٩٣

 يسطون الَىعت هلقَو يف :                                                                                    

                                                                                           ٧٢:احلج        
 يسلب  الَىعت هلقَو يف :                       

                                                                                        ٧٣:احلج                                     

 املطففني  َق يفالَىعت هلو :            ١:املطففني     

 ضيزى  الَىعت هلقَو يف:               ٢٢:النجم  

 تعولوا الَىعت هلقَو يف:                     

                                                           ٣:النساء                                                                                

  غصب الَىعت هلقَو يف:                 

                                                                                        ٧٩:الكهف  
    العالمة  

 أشراط  الَىعت هلقَو يف :             ١٨:حممد        

 شية  ت هلقَو يفالَىع :               ٧١:البقرة       
    العلو واالرتفاع  

 باسقات  الَىعت هلقَو يف:                  ١٠:ق  

 مسك  الَىعت هلقَو يف:                  ٢٨:النازعات            

 شاخمات الَىعت هلقَو يف:                               

                                                                                             ٢٧:املرسالت  
    العمق  

 بئر  الَىعت هلقَو يف:               ٤٥:احلج   



 ٦٩٤

 عميق  الَىعت هلقَو يف:                  
                                                                        ٢٧:احلج  

   العيب  

 إدا  الَىعت هلقَو يف:              ٨٩:مرمي ]القبح[  

 أعيب الَىعت هلقَو يف:                           

                                                                   ٧٩/الكهف      ]العيب    [  
 تفضحون  الَىعت هلقَو يف:                       

                                                                                             ٦٨:احلجر                                                                                

 املقبوحني  الَىعت هلقَو يف:                    
                                                               ٤٢:القصص ]القبح[                                                           

 مسخ  الَىعت هلقَو يف:                   

                                                                                 ٦٧:يس ]التحويل[  

 تنابز  الَىعت هلقَو يف:                  
                                                                          ١١:احلجرات  ]التعاير[  

 منيم  لقَو يفالَىعت ه:              ١١:القلم ]النميمة[  
    القذارة  

 آسن  الَىعت هلقَو يف:                 ١٥:حممد                                                                         

 تفث الَىعت هلقَو يف :                                                              
                                                                                        ٢٩:احلج   

 ران  الَىعت هلقَو يف :                     

                                                                                      ١٤:املطففني  



 ٦٩٥

 جنس  ت هلقَو يفالَىع:                        
                                                                                         ٢٨:التوبة  

    القسوة  

 متشاكس الَىعت هلقَو يف:                             

                                                                                          ٢٩:الزمر                                                                                
 فظ ت هلقَو يفالَىع:                     

                                                                                 ١٥٩/آل عمران  

 قمطرير  الَىعت هلقَو يف:                     
                                                                                      ١٠:اإلنسان  
    القطع  

 كيبت الَىعت هلقَو يف:                    
                                                                                        ١١٩:النساء  

 األبتر  الَىعت هلقَو يف :              ٣:الكوثر   

 خمضود  الَىعت هلقَو يف  :         ٢٨:واقعةال   

 زنيم  الَىعت هلقَو يف :                    ١٣:القلم  

 انفصام  الَىعت هلقَو يف:                        

                                                                ٢٥٦: البقرة  
    الكثرة  

 امج  الَىعت هلقَو يف :              ٢٠:الفجر  

 غدق  الَىعت هلقَو يف:                                             
                                                                                             ١٦:اجلن  



 ٦٩٦

 موفور  الَىعت هلقَو يف :                        

                                                          ٦٣:اإلسراء  
    املرتفعات  

 حدب  الَىعت هلقَو يف :                     

                                                              ٩٦:األنبياء   

 ريــع  الَىعت هلقَو يف :                                
                                                                                   ١٢٨:الشعراء  

 ـودط  الَىعت هلقَو يف :                      
                                                                                     ٦٣:الشعراء                                                               
 جنــد  الَىعت هلقَو يف :             ١٠:البلد   

    ةاملشا  

 يضاهئون  الَىعت هلقَو يف :               
                                                                                            ٣٠:التوبة    
 كفوا  الَىعت هلقَو يف :                 ٤:اإلخالص  

    ا النار وما يتعلق  
 جــذوة  ــالَىعت ــهلقَو ــيف:                       

                                                                 ٢٩:القصص   

 رماد  الَىعت هلقَو يف:                           

                                                                         ١٨:إبراهيم  



 ٦٩٧

 اشتعل  الَىعت هلقَو يف:                                

                                                                                   ٤:مرمي    
 شواظ  الَىعت هلقَو يف:                                                            

                                                                                       ٣٥:الرمحن                                             
 قدح  الَىعت هلقَو يف:            ٢:العاديات  

  تكـوى   ـالَىعت ــهلقَو ـيف:                       

                                                  ٣٥/التوبة                                                                                   

 تلفح  ت هلقَو يفالَىع :                  
                                                                                         ١٠٤:املؤمنون                                                                                

   النبات وما يتعلق به 

أب  الَىعت هلقَو يف:          عبس:٣١   

 أثل  الَىعت هلقَو يف :                        

                                                            ١٦:سبأ   

  بصل الَىعت هلقَو يف:                         

                                            ٦١:البقرة      

  بقل الَىعت هلقَو يف:                       

                                                  ٦١:البقرة      

  التني الَىعت هلقَو يف:            ١:التني       



 ٦٩٨

زجنبيل الَىعت هلقَو يف:                                                                                                      
                                                                            ١٧:اإلنسان                                                                                                                                 

  زهرة الَىعت هلقَو يف:                         

                                         ١٣١:طه      

 الشوكة  الَىعت هلقَو يف :                              

                                                                                     ٧/األنفال                                                      

  طلح الَىعت هلقَو يف:       ٢٩:الواقعة     

  عدس الَىعت هلقَو يف:                      

                                           ٦١:البقرة     

 أفنان  الَىعت هلقَو يف :          ٤٨:الرمحن                                                                                         

  فوم الَىعت هلقَو يف:                      

                                                    ٦١:البقرة      

  قثاء الَىعت هلقَو يف:                       

                                                              ٦١:البقرة      

  قضب الَىعت هلقَو يف:         ٢٨/عبس     

 قطمري  الَىعت هلقَو يف :                          

                                                                                      ١٣:فاطر    
  يقطني الَىعت هلقَو يف:                  ١٤٦:الصافات             



 ٦٩٩

 قنوان الَىعت هلقَو يف :                 ٩٩:األنعام                                                                                                                              

 النوى  الَىعت هلقَو يف:                      ٩٥:األنعام                                                                                                                 

    النزع واالقتالع  
 اجتثت الَىعت هلقَو يف:                      

                                                  ٢٦:إبراهيم ]القلع[  

 خلع الَىعت هلقَو يف: :           ١٢:طه ]النزع[  

  اقلعيالَىعت هلقَو يف:                              

   
                                                                                             ٤٤:هود                                                                            

    النسج  

 احلبك  الَىعت هلقَو يف:           ٧:الذاريات      

 سرد  الَىعت هلقَو يف:                     ١١:سبأ  

 غزل َق يفالَىعت هلو:                                                                 
                                                                                              ٩٢:النحل  

 مسد  يف الَىعت هلقَو:               ٥:املسد                                                                                                                              

 ةموضون  الَىعت هلقَو يف :               ١٥:الواقعة  
    النضج  

 نضـج  الَىعت هلقَو يف:                    

                                                                 ٥٦:النساء  

 نعي  الَىعت هلقَو يف:                          ٩٩:األنعام                                               



 ٧٠٠

  
    اهلروب والفرار  
  

 أبق  الَىعت هلقَو يف:                    ١٤٠:الصافات  

 هرب  الَىعت هلقَو يف:                                                                                                        
                                                                                        ١٢:اجلن  

  أماكنبلدان وأمم و  
 إرم  الَىعت هلقَو يف:             ٧:الفجر  ]قبيلة[  

 بابل  الَىعت هلقَو يف:                   
                                                                                  ١٠٢:البقرة  ]بلد[  

  بكة   الَىعت هلقَو يف :                      

                                                             ٩٦:آل عمران     ]بلد  [  

 األحقاف  الَىعت هلقَو يف:                  

                                                                           ٢١:األحقاف   ]مكان                                                                                                          [

 الروم  الَىعت هلقَو يف: :          ٢:الروم  ]أمة[  

 قريش  الَىعت هلقَو يف:       ١:قريش ]قبيلة[  

 املروة الَىعت هلقَو يف:                   ١٥٨:البقرة ]مكان[                                                                               

 مكة  الَىعت هلقَو يف:                                                                                                  
                                                                                          ٢٤:الفتح ]بلد[  

  
  



 ٧٠١

   أمور شعورية   

 يؤوده  الَىعت هلقَو يف:            ٢٥٥:البقرة ]اإلجهاد[  

 متبس  الَىعت هلقَو يف:               ١٩:النمل]البشاشة[  

 تعسا   هلقَو يفالَىعت:                            ٨:حممد   

 يتيهون الَىعت هلقَو يف:                             

                                                              ٢٦:املائدة ]الضالل[  

 ال جتسسوا  الَىعت هلقَو يف:                   

                                                                          ١٢:احلجرات ]التجسس[  

 جيمحون  يف الَىعت هلقَو:                       

                                                           ٥٧/التوبة  

 حرد  الَىعت هلقَو يف:               ٢٥:القلم ]الغضب[  

 حتروا الَىعت هلقَو يف:                    ١٤:اجلن                                                                         

 حريان الَىعت هلقَو يف:                    

                                                       ٧١:األنعام  ]الضالل[  

 دمدم  الَىعت هلقَو يف:                           

                                                                           ١٤:الشمس  ]الغضب[  
 مذعنني  الَىعت هلقَو يف :                    

                                                                                ٤٩:النور ]خضوع[  
 تذهل  الَىعت هلقَو يف:                        

                                                                ٢:احلج  ]شرود وانشغال[  



 ٧٠٢

 سامدون  الَىعت هلقَو يف:                ٦١:النجم  

 مسغبة  الَىعت هلقَو يف:                   ١٤:البلد ]اجلوع[                                                                     

 امشأزت  الَىعت هلقَو يف:                         

                                                   ٤٥:الزمر  ]االمشئزاز[  

 ضنك  الَىعت هلقَو يف :                       
                                                                                          ١٢٤:طه   

 يعبأ  الَىعت هلقَو يف:                    
                                                                               ٧٧:الفرقان ]االهتمام                                             [

 عنت  الَىعت هلقَو يف:                 ١١١:طه]اخلضوع[                                                                                

 تفندون الَىعت هلقَو يف:                          

                                                                 ٩٤:يوسف    ]التشكيك                                     [
 تقشعر  الَىعت هلقَو يف:                      

                                                                                ٢٣:الزمر  ]ارتعاش[  

 كبد الَىعت هلقَو يف:                    ٤: البلد  ]مشقة[                                                                               

 كاحلون الَىعت هلقَو يف:                  
                                                                                        ١٠٤:املؤمنون                                                                                

يستنبطونه الَىعت هلقَو يف:                           

                                                         ٨٣:النساء   ]حتري وحبث                                                                                                                            [

 لتنوء  الَىعت هلقَو يف:                               

                                                         ٧٦:القصص ]اإلجهاد[  



 ٧٠٣

 يهجعون  َالعت هلقَو يفى:                

                                                                                ١٧:الذاريات  ]النوم[  
 هلوع  الَىعت هلقَو يف:             ١٩:املعارج  

 توكيدها  الَىعت هلقَو يف:                      

                                          ٩١:النحل  ]توكيد[  

 اأيقاظ الَىعت هلقَو يف:                   ١٨:الكهف  ]اإليقاظ                                                                                                          [
    انصباب املاء  

 ثجاج  هلقَو يف الَىعت :                   ١٤:النبأ  

 مسكوب  الَىعت هلقَو يف :            ٣١:الواقعة  

 منهمر  الَىعت هلقَو يف:                 ١١:قمرال   
     ديانات غري إسالمية  

 اجلبت الَىعت هلقَو يف:                 

                                                     ٥١:النساء  ]صنم[  

 صوامع  الَىعت هلقَو يف :                    

                                                           ٤٠:احلج   ]معبد النصارى[  

 قسيس   الَىعت هلقَو يف :                 

                                            ٨٢:املائدة ]رجل الدين املسيحي[  

 نســرا  الَىعت هلقَو يف:                 ٢٣:نوح   ]صنم[                                                                                             

  



 ٧٠٤

   ظواهر كونية   
 الثرى     ـالَىعت ـهلقَو ـيف :                      

                                                                           ٦:طه   

 جرف  الَىعت هلقَو يف:             ١٠٩:التوبة   

 جو  الَىعت هلقَو يف:                              

                                                              ٧٩:النحل    
  

 دحــا  الَىعت هلقَو يف:            
                                                                          ٣٠:النازعات]بسط األرض[  

 دفء  ـالَىعت هلقَو يف:                     
                                                                                ٥/النحل ]السخونة     [  

 دلوك الَىعت هلقَو يف:                    ٧٨/اإلسراء 
                                                                                                                                                                                 
 زمهرير الَىعت هلقَو يف :                          
                                                                            ١٣:اإلنسان ] من أمساء

  ]القمر

 الساحل الَىعت هلقَو يف:                              

                                                                          ٣٩:طه                                                                                                                                         
 سطح  الَىعت هلقَو يف:              ٢٠:الغاشية]بسط األرض[                                                                     

 الساهرة  الَىعت هلقَو يف:               ١٤:النازعات   ]رضاأل[  



 ٧٠٥

 سهول  الَىعت هلقَو يف:                      
                                                                                           ٧٤:األعراف   

 الشتاء  َالعت هلقَو يفى:              ١:قريش]من فصول السنة                                         [

 الصيف الَىعت هلقَو يف:               ١:قريش]من فصول السنة[     

   طحـا  الَىعت هلقَو يف:               ٦:الشمس]بسط األرض[                                                                          

 طل  الَىعت هلقَو يف :                  ٢٦٥:البقرة  ]طرنزول امل                                                                          [

 قاصف  الَىعت هلقَو يف :                               
                                                                        ٦٩:اإلسراء  ]صوت الريح[  

  انكدرت الَىعت هلقَو يف:                 ٢/التكوير                                                                                                                                            

 الكنس  الَىعت هلقَو يف :                 ١٦:التكوير        

 املزن  الَىعت هلقَو يف:                          

                                                                                   ٦٩:الواقعة  ]غيم[      

 متسون الَىعت هلقَو يف:               

                                                                                             ١٧:الروم                                                                                
 نقـع  الَىعت هلقَو يف:            ٤:العاديات   

  
  
  
  
  
  



 ٧٠٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

   الفصل الثالث
  أسباب التفرد

  
  :ويشتمل على

  
  .ما كان لغة لبعض القبائل:املبحث األول

  
  .ندرة املفردة:املبحث الثاني

  
  .املعاني اإلسالمية:املبحث الثالث

  
  .التعريب:املبحث الرابع

   
 



 ٧٠٧

  :أسباب التفرد
  

           تتعدأَ دسباب فَترفْاملُ دردغَ اتاملُ رِيكَتررة ي القُفررِالكَ آنمِيم،نها ما يرنَّإىل أَ جع بعض هذفْاملُ هردات 
ـ إِ انعمبِ طَبتار ثٌدحتسا مهضعب،وهتعيبِطَبِ امِدختاالس رادا نهضعبة،ونيعم لَائبقَل ةٌغلُ لَساميـ  ة صملْة،فَر ـ ي  نكُ
معرقَ اًفَواِإل لَبالمِسو،اآلخر كَلنِوه معباًر دلَخ العبِرةَي ملُ نغأُ اتخىر.وهذا ما جـ  لَع هذـ املُ ه ـ غَ اتدرفْ ر ي
مكَتررة في النالقُ صآنِري العظمِي.وفيما يلي نتنلُاو هذاَأل هسباب:  

       :ما كان لغة لبعض القبائل:بحث األولامل

      العبِرالفُ ةُيصى لُحةٌغ ماظُفَلْأَ ةٌفَلَّؤها من عدد ن اللَّمهجالَّ اتي كَتانت العرب تستعلُمها فبِ يئَياتا اخلَهاصة، 
أَوصبحت بعض هذاللَّ  ههجات جاًَءز ماملُ نعمِج العبِري فالفَ يترة التي سقَبت نزالقُ لَوررِالكَ آنمِي، ـ ى أَلَع نه 
د عا بلَّإِ ةلَزِناملَ هذَغت هلَا بمو،ةيبِرالع ةرِيزاجلَ هبش يى فرخاُأل ةيبِرالع اتجهى اللَّلَع ةُاديالس شٍيرِقُ ةجهلَل تانِكَ
مرلَاح عديدة من احكَتاللَّ اكهجات العبِريبِ ةهذَا،ولفَبِ كلِض موقعها الدكَ ذْإِي؛نِياناملُ تفَرِشة ـ ع ـ دى خلَ مة 

ـ عت شيرت قُانكَ يالذِّ يارِجلتا اطشالن لِضفَبِواً،عيمج بِرالع ةُدئفْأَ اهيلو إِفُهي تت،الِّةفَرشاملُ ةبعالكَ قدـ  ه في 
حورِاضذَ لُّا،كُهلك جاللَّ لَعهالقُ ةَجرشةَي تستقن هلَي مجالقَ اتبلِائ ما تحتإِ اجليه مفْن صواللُّ ةغاتو،تمزِتج 
  .يحالو لِوزن ى قُبيلَحصالفُ نيوِكْت ى  متَّتا حهبِ

  

          واعقَتادالقُ نَّا أَنرِالكَ آنَريم نلُبِ لَزغقُ ةرلَ شٍيا يي أَنِعنالطَّن ضغا نرف عأْن تثاللُّ رِيغاُأل اتخرى فـ ي ا،ه 
إِونمقْا نصلُ نَّأَ دقُ ةَغرشٍي هاللُّ يةُغ النجِوذَمةُي العالالَّ ةُيتكَي تع تنوبر مرلَاح عديدة،واشتمع لَلَتى خصائص 
  )١(.ىرخاُأل بِرالع اتجهلَ
  

        قَود كَتفَّلَت بعكُ ضإِبِ"لغات القبائل"بِتسنلِّكُ اد فْمردقُ ةآنِريىل أَإِ ةبِقَ لِصلَيتا الَّهيت انحدرت مـ إِا،هِن ا لَّ
ـ  يف درا وم:[بعنوان)هـ٢١٤ت(املَّس بنِ مِاسيب القَأَل ةٌالَسرِ:امهلَون،أَيابتكَ ىوسا هنف مرِعنلَمْ  هنأَ  آنرالقُ

ـ خأَ]آنري القُف اتغاللُّ ابتك:[امهيانِ،وثَََ]لائبالقَ اتغن لُم مِيرِالكَ بـ  ر ـ إِ هبِ سماعي ـ ل بـن ع مو املقـري ر 
ـ ا مل يهنم اًريثَكَ نَّا أَلَّ،إِاتجهلَّل ةٌمهِم رادصا مهتادم ةعيبِطبِ ةُيبِرالع ماجِعاملَو،)هـ٤٢٩ت( هم بِتعـ وِز ىل ا إِه
ـ بالقَ اتغم لُجعم،و)هـ٩١١ت(يوطيان للسقَتاِإل:بِتكُبِ نِيقَابِالس نِيابتالك ىلإِ ةافَضاِإلا بِهتلْدبتاسفَا،هلائبقَ لِائ 
اَألومارِص،قْاملُوتفَ،سبوجدت عداًد ن الكَملمات موضعِو الدراسقَ ةد ِسنبِت بمعان خاصبِ ةبِقَى لَا إِهلَيـ  ة ن م 
  :يالالتكَ اًيائجه اًبيترت ةٌبترم يه،ومهارِصمن أَم رٍصى ملَإِ وأَ بِرالع لِائبقَ

______________  
،اللـهجات العربيـة يف القـراءات     ١٥: ،أثر القراءات القرآنية يف الدراسات النحوية ٧٧:فصول يف فقه اللغة:  انظر .١

  .٥٧:القرآنية



 ٧٠٨

 آسن  هلقَو يف الَىعت:                  ١٥:حممد                                                                                         

  )٢.(غري منتن:وعند أهل احلجاز)١(غري منتن،:معناها عند متيم 
 األنام  عت هلقَو يفالَى:               ١٠:الرمحن  

  )٣.(اخللق:معناها عند جرهم
 اجثج  الَىعت هلقَو يف :                    ١٤:النبأ  

  )٤.(رشاشا:معناها عند األشعريني
 جاس  الَىعت هلقَو يف:             ٥:اإلسراء  

  .فتخللوا األزقة) ٦(وجذام) ٥(معناها عند هذيل
 احلبك  الَىعت هلقَو يف:           ٧:الذاريات      

  )٧.(الطرائق:معناها عند قبيلة جرهم
 حدبالَىعت هلقَو يف:                  

     ٩٦:األنبياء   
  )٨.(جانب:معناها عند قبيلة جرهم 

_____________________  
 .١٨، ١/١٧:،معجم لغات القبائل واألمصار٢٥٠:،لغات القبائل الواردة يف القرآن٤٣:اللغات .١
 .املصادر السابقة .٢
 .١/٢٩:،معجم لغات القبائل واألمصار٢٦٧:،لغات القبائل الواردة يف القرآن٤٦:اللغات .٣
 .٣٠٨:، لغات القبائل الواردة يف القرآن الكرمي٥٠:اللغات .٤
 .١/٦٤:،معجم لغات القبائل واألمصار٣٢:اللغات .٥
  ،١٣٠:املقتبس ،١/٢٨٦:اإلتقان ،٢/٧:،معجم لغات القبائل واألمصار١٦٥:لغات القبائل الواردة يف القرآن الكرمي .٦

 .٢٠٣:معترك األقران يف إعجاز القرآن
 .٢٠٢:،معترك األقران يف إعجاز القرآن١/٢٨٥:،اإلتقان١/٦٥:معجم لغات القبائل واألمصار .٧
 ،١/٢٩٨:،معجم لغات القبائل واألمصار١٩٨:،لغات القبائل الواردة يف القرآن الكرمي٣٥:اللغات يف القرآن الكرمي .٨

  . ٢٠٢:قران يف إعجاز القرآن،معترك األ١/٢٨٥:اإلتقان



 ٧٠٩

 حفدة الَىعت هلقَو يف:                    
                                                                                   ٧٢:النحل                                             

 )٢.(األختان: وعند قبيلة سعد العشرية)١(اخلدم،:معناها عند قبيلة عامر بن صعصعة

 األحقافالَىعت هلقَو يف:                   

                                                                               ٢١:األحقاف     
  )٣.(الرمل:معناها عند تغلب وحضرموت

 حنـيـذ  الَىعت هلقَو يف:                                                               
                                                                                    ٦٩:هود  

  )٦.(ما يشوى بنجد يف األرض:والعمالقة)٥(ما يشوى باحلجارة:وهذيل)٤(مشوي:معناها عند قريش
 حتنكنأل َالعت هلقَو يفى :                                                                                                       

                                                                                   ٦٢:اإلسراء                                                                                          
  .الستأصلن) ٨(واألشعريني) ٧(عند قريش:معناها 
 ارخت  الَىعت هلقَو يف:                   ٣٢:انلقم   

  )٩.(غدار:معناها عند قبيلة نصر بن معاوية
____________________  

 .٢٠٥:،معترك األقران يف إعجاز القرآن١/٢٨٧:اإلتقان .١
،معجم لغات القبائل ١٦٠:،لغات القبائل الواردة يف القرآن الكرمي٣١:اللغات .٢

  .١٣٠:س،املقتب٢٠٣:،معترك األقران يف إعجاز القرآن١/٢٨٦:،اإلتقان١/٧٣:واألمصار
 .٢٠٥:،معترك األقران يف إعجاز القرآن٢/٧٩:، معجم لغات القبائل واألمصار٤٣:اللغات .٣
 . ١٢٥:،املقتبس١/٧٩:، معجم لغات القبائل واألمصار١٣٦:لغات القبائل الواردة يف القرآن الكرمي .٤
 .١/٧٩:، معجم لغات القبائل واألمصار٣٠:اللغات .٥
 .١/٧٩:معجم لغات القبائل واألمصار .٦
 .٢/٨٠:، معجم لغات القبائل واألمصار٣٢:تاللغا .٧
 ،١٣٠:، املقتبس١/٢٨٦:، اإلتقان٢/٨٠:،معجم لغات القبائل واألمصار١٧٠:لغات القبائل الواردة يف القرآن الكرمي .٨

 .٢٠٤:معترك األقران يف إعجاز القرآن
  .٢٠٥:، معترك األقران يف إعجاز القرآن١/٢٨٧:،اإلتقان٢/٨٠:معجم لغات القبائل واألمصار .٩



 ٧١٠

 خرطوم  الَىعت هلقَو يف:                ١٦:القلم   
  )١.(األنف:معناها عند مذحج

 تدخرون الَىعت هلقَو يف:                       
                                                                                    ٤٩:آل عمران  

  .جتمعون،وهي عند كنانة خمففة،مثقلة عند متيم)٣.(وعند متيم)٢(معناها عند كنانة، 
 دسر  الَىعت هلقَو يف: :                 ١٣:القمر                                                                                                                   

  )٤.(مسامري:معناها عند هذيل
 دلوك  الَىعت هلقَو يف:                   

                                                                                     ٧٨:اإلسراء  
  .زوال):٦(وهذيل) ٥(معناها عند قريش،

 دهاق  الَىعت هلقَو يف:           ٣٤:النبأ      
  )٧.(مألى:معناها عند هذيل

  
____________________  
  

 ١/٢٨٥ :اإلتقان،٢/٨١:عجم لغات القبائل واألمصار،م٢٨٨:الواردة يف القرآن الكرمي ،لغات القبائل٤٨:اللغات .١
 .٢٠٣:،معترك األقران يف إعجاز القرآن١٢٣:املقتبس

 .٦٧:، لغات القبائل الواردة يف القرآن٢٠:اللغات .٢
 . ٦٦:لغات القبائل الواردة يف القرآن .٣
، ١/٢٨٥:،اإلتقـان ٢/٨٢:لغات القبائـل واألمصـار  ،معجم ٢٦٥:لغات القبائل الواردة يف القرآن،٤٥:اللغات .٤

  .٢٠٢:، معترك األقران يف إعجاز القرآن١٢٢:املقتبس
 .١١٤:،املقتبس٢/٨٣:،معجم لغات القبائل واألمصار١٧١:، لغات القبائل الواردة يف القرآن الكرمي٣٢:اللغات .٥
 .٢٠١:ز القرآن، معترك األقران يف إعجا١/٢٨٥:،اإلتقان٢/٨٣:معجم لغات القبائل واألمصار .٦
 .٢/٨٣:،معجم لغات القبائل واألمصار٣٠٩:، لغات القبائل الواردة يف القرآن الكرمي٥١:اللغات .٧

  



 ٧١١

 مراغما  الَىعت هلقَو يف:                                                          
                                                                                     ١٠٠:النساء  

  )١.(منفسحا: معناها عند هذيل
 ركـزا  الَىعت هلقَو يف:                        

                                                                           ٩٨:مرمي                                                                                                        
  )٢.(صوتا خفيا:معناها عند قريش

 ريــع  الَىعت هلقَو يف :                   ١٢٨:الشعراء  

  )٣.(طريق:معناه عند جرهم
 زرايب  الَىعت هلقَو يف :                  ١٦:الغاشية              

  )٤.(الطنافس:معناها عند هذيل

 سرد  الَىعت هلقَو يف:                       ١١:سبأ  

  )٥.(قدر املسمار يف احللق:معناها عند كنانة
 مسغبة  َالعت هلقَو يفى:                     ١٤:البلد  

  )٦.(جماعة:معناها عند هذيل
____________________  

  
 .١٢٠:،املقتبس١/٢٨٤:،اإلتقان٨٥:لغات القبائل الواردة يف القرآن الكرمي .١
 .٢/٨٤:مصار،معجم لغات القبائل واأل١٨٩:، لغات القبائل الواردة يف القرآن الكرمي٣٤:اللغات .٢
، ١/٢٨٥:، اإلتقـان ٢/٨٥:،معجم لغات القبائل واألمصار٢١٥:، لغات القبائل الواردة يف القرآن الكرمي٣٧:اللغات .٣

  .٢٠٢:معترك األقران يف إعجاز القرآن
 .٢/٨٥:،،معجم لغات القبائل واألمصار٣٢٤:، لغات القبائل الواردة يف القرآن الكرمي٥٢:اللغات .٤
 .٢/٨٦:،معجم لغات القبائل واألمصار١٢٦:ئل الواردة يف القرآن الكرمي، لغات القبا٣٩:اللغات .٥
 .١/٢٨٥:، اإلتقان٢/٨٦:،معجم لغات القبائل واألمصار٣٢٦:، لغات القبائل الواردة يف القرآن الكرمي٥٢:اللغات .٦

  



 ٧١٢

 ًلنسفعا  الَىعت هلقَو يف:                    ١٥:العلق        
  )١.(لنأخذن:معناها عند قريش

 شرد  الَىعت هلقَو يف:                   

                                                                                     ٥٧:األنفال  
  )٤.(نكل:وعند جرهم)٣(ونكل،)٢(مسع،:قريشمعناها عند 
 شرذمة  الَىعت هلقَو يف:              ٥٤:الشعراء      

  )٥.(عصابة:معناها عند جرهم
 امشأزت الَىعت هلقَو يف:                       

                                                                            ٤٥:الزمر  
  .مالت):٧(واألشعريني) ٦(معناه عند متيم 

 لشوبا  الَىعت هلقَو يف:                      ٦٧:فاتالصا  
  )٨.(مزجا:معناها عند جرهم

______________________________  
 
 .٢/٨٧:، معجم لغات القبائل واألمصار٥٣:اللغات .١
 .١/٢٨٧:اإلتقان .٢
 .١/٢٨٥:، اإلتقان١/١٦١:معجم لغات القبائل واألمصار .٣
 ،١/٢٨٥:، اإلتقان١/١٦١:،معجم لغات القبائل واألمصار١١٧:، لغات القبائل الواردة يف القرآن الكرمي٢٧:اللغات .٤

 .٢٠٢:معترك األقران يف إعجاز القرآن
 ،١/١٦١:،معجم اللغات والقبائل واألمصار١/٢٨٥:،اإلتقان٢١٥:لغات القبائل الواردة يف القرآن الكرمي،٣٧:اللغات .٥

 .٢٠٢:معترك األقران يف إعجاز القرآن
 .٢/٨٨:،معجم لغات القبائل واألمصار٤١:اللغات .٦
،معتـرك  ١/٢٨٦:، اإلتقـان ٢/٨٨:،معجم لغات القبائل واألمصار٢٤٤:ئل الواردة يف القرآن، لغات القبا٤١:اللغات .٧

 .٢٠٤:األقران يف إعجاز القرآن
، ٢/٨٨:، معجـم لغـات القبائـل واألمصـار    ١/٢٨٥:، اإلتقان٢٣٦:لغات القبائل الواردة يف القرآن،٤٠:اللغات .٨

  .١١٩:املقتبس



 ٧١٣

 صلدا  الَىعت هلقَو يف:                          
                                                                                      ٢٦٤:البقرة  

  )٣.(نقيا)٢(،لغيا)١(،أجردا:معناها عند هذيل
 صياصي الَىعت هلقَو يف:                      

                                                                                  ٢٦: األحزاب   
  )٤.(حصوم:معناها عند قيس عيالن

 ضد  الَىعت هلقَو يف  :                        
                                                                                          ٨٢:مرمي    

  )٦.(وخصما)٥(عدوا:معناها عند كنانة
 ضنني  الَىعت هلقَو يف:          ٢٤:التكوير  

  )٨.(متهم:عند هذيل"ظنني"و)٧(خبيل،:معناها عند قريش
 عبقري  الَىعت هلقَو يف:                   

                                                                                   ٧٦:نالرمح                                                                                                            
  )٩.(الطنافس:معناها عند مهدان

______________________________  
 

 .٢/٨٩:، معجم لغات القبائل واألمصار١٩:اللغات .١
 .١٢٠:املقتبس .٢
 .١/٢٨٥:، اإلتقان٦٢:القرآن لغات القبائل الواردة يف .٣
،املعتـرك  ١/٢٨٦:،اإلتقان٢/٩١:،معجم لغات القبائل واألمصار٢٢٣:،لغات القبائل الواردة يف القرآن٣٨:اللغات .٤

 .٢٠٣:األقران يف إعجاز القرآن
 ١٢٨:، املقتبس١٨٨:لغات القبائل الواردة يف القرآن الكرمي .٥
 .١/١٨٠:، معجم لغات القبائل واألمصار٣٤:اللغات .٦
 .١١٧:، املقتبس١/١٨٢:،معجم لغات القبائل واألمصار٣١٦:،لغات القبائل الواردة يف القرآن الكرمي٥١:للغاتا .٧
 .١٢٢:، املقتبس٢/٩١:،معجم لغات القبائل واألمصار٣١٧:، لغات القبائل الواردة يف القرآن الكرمي٥١:اللغات .٨
 .١/٢٨٧:اإلتقان .٩



 ٧١٤

 
 العرم  الَىعت هلقَو يف :                                           

                                                                                         ١٦:سبأ         
  )١.(املسناة:معناها عند اليمن

 عسعس  الَىعت هلقَو يف:            ١٧:التكوير        
  )٢.(أدبر:معناها عند قريش

 تعولوا الَىعت هلقَو يف:                      

                                                                        ٣:النساء                                                                                
  .متيلوا) ٤.(وثقيف) ٣(معناها عند جرهم،

 أغطش  الَىعت هلقَو يف:                ٢٩:النازعات   
  )٧.(وأمنار) ٦(وأشعر،)٥(عند مهدان،.عناه أظلمم

فجوة الَىعت هلقَو يف :                           
                                                                                   ١٧:الكهف                     

  )٨.(ناحية:معناها عند كنانة
____________________________  

  

 .٢/٢٩٥:، اإلتقان١/١٩٩:معجم لغات القبائل واألمصار .١
 .٢/٩٢:،معجم لغات القبائل واألمصار٣١٦:، لغات القبائل الواردة يف القرآن الكرمي٥١:اللغات .٢
 .١١٨:، املقتبس٢/٩٢:ائل واألمصار،معجم لغات القب٧٦:لغات القبائل الواردة يف القرآن .٣
 .١/٢٨٧:اإلتقان .٤
 .٣١١:لغات القبائل الواردة يف القرآن الكرمي .٥
 .٥١:اللغات .٦
  .٢٠٤:، معترك األقران يف إعجاز القرآن١/٢٨٦:،اإلتقان٣١١:لغات القبائل الواردة يف القرآن الكرمي،٥١:للغاتا .٧
، ٢٠١:معترك األقـران يف إعجـاز القـرآن   ،١/٢٨٤:إلتقان،ا١٧٦:لقرآن الكرميلغات القبائل الواردة يف ا،٣٣:اللغات .٨

  .٢/٩٤:معجم لغات القبائل واألمصار
  



 ٧١٥

  أفضىالَىعت هلقَو يف:                          
                                                                                      ٢١:النساء                                       

  )١.(جامع:معناها عند خزاعة
 تفندون الَىعت هلقَو يف:                            

                                                                                  ٩٤:يوسف  
  )٢.(تستهزؤون:معناها عند قيس عيالن

 قسورة  الَىعت هلقَو يف:              ٥١:املدثر       
  )٦.(رماة الوحش:وعند هذيل)٥(وقيس،)٤(وأزد شنوءة،)٣(معناها األسد ،عند قريش،

 كبد هلقَو يف الَىعت:                    ٤: البلد   
  )٧.(شدة: معناها عند قريش

 كنود  الَىعت هلقَو يف:            ٦:العاديات  
  )٨.(كفور: معناها عند كنانة

 مكاء  الَىعت هلقَو يف :                       

                                                                                        ٣٥:األنفال  
  )٩.(صفري:معناها عند قريش

_____________________  
معجـم لغـات القبائـل    ،٢٠٤:رك األقران يف إعجاز القـرآن معت،٧٩:قرآنت القبائل الواردة يف اللغا،٢١:اللغات .١

 .١٢٤:املقتبس ،٢/٩٤:واألمصار
  .١/٢٣٩:،معجم لغات القبائل واألمصار١/٢٨٦:،اإلتقان١٤٩:لغات القبائل الواردة يف القرآن الكرمي .٢
  .١/٢٤٦:، معجم لغات القبائل واألمصار٣٠٢:، لغات القبائل الواردة يف القرآن٥٠:اللغات .٣
  .١/٢٤٦:،معجم لغات القبائل واألمصار٥٠:اللغات .٤
 . ١/٢٤٦:معجم لغات القبائل واألمصار .٥
 .١١٨:، املقتبس٢/٩٢:معجم لغات القبائل واألمصار  .٦
 .١٣١:، املقتبس٢/٩٧:،معجم لغات القبائل واألمصار٣٢٥:لغات القبائل الواردة يف القرآن .٧
 .١٢٩:،املقتبس١/٢٨٤:،اإلتقان٣٣١:، لغات القبائل الواردة يف القرآن٥٣:اللغات  .٨
  .١/٢٨٨:، معجم لغات القبائل واألمصار١١٥:، لغات القبائل الواردة يف القرآن الكرمي٢٦:اللغات  .٩



 ٧١٦

 ينعق الَىعت هلقَو يف :                          

                                                                         ١٧١:البقرة   
  )١.(يصيح:معناه عند طيء
 ينغضون  الَىعت هلقَو يف:                          

                                                                                   ٥١:اإلسراء   
  )٣.(حيركون:روعند محي)٢(يذهبون،:معناها عند  اخلزرج

 منارق  الَىعت هلقَو يف :             ١٥:الغاشية           
  )٤.(وسائد:معناها عند قريش

 التناوش  الَىعت هلقَو يف:                   ٥٢:سبأ   
  )٥.(التناول:معناها عند قريش

 مناص  الَىعت هلقَو يف:                                
                                                                                          ٣:ص   

  )٦(ملجأ:معناها عند مهدان
 يهجعون  الَىعت هلقَو يف:                 ١٧:الذاريات    

  )٧.(ينامون:معناها عند هذيل
________________  

، ٢٠٤:،معترك األقران يف إعجاز القـرآن ١/٢٨٦:اإلتقان،٥٤:دة يف القرآن الكرميئل الوارلغات القبا،١٨:للغاتا .١
 .١/٣٠١:معجم لغات القبائل واألمصار

  .١/١٠٣:، معجم لغات القبائل واألمصار١/٢٨٦:اإلتقان .٢
،معترك األقران يف إعجاز ١/٢٨٥:، اإلتقان١٦٩:، لغات القبائل الواردة يف القرآن الكرمي٣٢:اللغات .٣

 .٢٠٢:القرآن
  .١/٣٠٥:،معجم لغات القبائل واألمصار٣٢٣:، لغات القبائل الواردة يف القرآن الكرمي٥٢:اللغات .٤
 .١/٣٠٥:،معجم لغات القبائل واألمصار٢٢٨:، لغات القبائل الواردة يف القرآن٣٩:اللغات .٥
 ).اهلامشي(١٤٨:،حاشية املهذب٣٤٩:فنون األفنان .٦
 ،٢/١٠٤:، معجم لغات القبائل واألمصار١/٢٨٥:،اإلتقان٢٥٥:،لغات القبائل الواردة يف القرآن٤٤:اللغات .٧

  .٢٠٢:معترك األقران يف إعجاز القرآن



 ٧١٧

 هلوعا  الَىعت هلقَو يف:           ١٩:املعارج  
  )٢.(احلزن:وعند متيم)١(ضجورا،:معناها عند خثعم

 هامدة  الَىعت هلقَو يف :                                                                                                
                                                                                                ٥:احلج                                                                                         

  )٣.(مغربة مقشعرة:معناها عند هذيل
 موئل الَىعت هلقَو يف:                             

                                                                                    ٥٨:الكهف  
  )٤.(ملجأ:معناها عند كنانة

 ال شية الَىعت هلقَو يف :                                                         
                                                                                    ٧١:البقرة                                                                                                                   

  )٥.(ال وضح:معناها عند أزد شنوءة
   يوفضون الَىعت هلقَو يف:                                                                                          

                                                                                          ٤٣:املعارج  
  )٦.(يسرعون:معناه عند قريش

  
__________________  

،معجم لغات القبائل ١/٢٨٥:،اإلتقان٢٩٤:،لغات القبائل الواردة يف القرآن٤٩:اللغات .١
 .٢٠٣:،معترك األقران يف إعجاز القرآن١/٣١٤:واألمصار

 .١/٣١٤:معجم لغات القبائل واألمصار .٢
، معترك األقران يف إعجاز ١/٢٨٥:،اإلتقان٢٠٠:ردة يف القرآن الكرمي،لغات القبائل الوا٣٥:اللغات .٣

 .٢٠١:القرآن
 .٢٠١:، معترك األقران يف إعجاز القرآن١/٢٨٤:،اإلتقان١٧٩:لغات القبائل الواردة يف القرآن الكرمي .٤
قران يف ،معترك األ١/٣٢٧:معجم لغات القبائل واألمصار،١/٢٨٥:،اإلتقان٤٩:ردة يف القرآنلغات القبائل الوا .٥

 .١١٩:،املقتبس٢٠٢:إعجاز القرآن
 .١/٢٩٩:،معجم لغات القبائل واألمصار٢٩٥:، لغات القبائل الواردة يف القرآن٤٩:اللغات .٦

  
  



 ٧١٨

ُ :املبحث الثاني ْ ن َ د ُ ر ُ  ة ْ امل َ ف َ ر ِ د   :ة
  

           مأَ نسابِب فَالترأَ دياًض النرِاد،أَوي بِنِعه لَّا قَم دورانه ِسلْى اَأللَعنةلَ،وم يستعلْمه الشعاُءر طَاخلُواُءب  
 استعال غَميفَلْن اَألره ماظ.ويي القُوِحرِالكَ آنُريم عداًد منهأَا؛لنه يستخدأَ مجلَم أَوامِلَى كَقَر العبِرع،فَره 
من عفَره ولَهِجه من جلَهه،ذَللاملُ انَكَ كسلمنَو في عرِص نزالقُ لِوررِالكَ آنمِي يلُأَسنَو بِالني  عن مانِعي 
هذفَلْاَأل هاظ النادرةو،ربملُأَا سوا عنها كبار الصحابفَة،جِييبونهم وقَيربلَ نَوهاملَ مانِعي مستهِشديأَبِ نـ ب يات 

الشكَ)١(،رِعا فَملَع ابن عاسٍب  ماَأل ابنِ عزقِرقَ،ود وِري عنه  َأنالَقَ ه":الشعر ديانُو العـ ،بِر ا ذَإِفَ
خفي لَعيا احلَنرف ن القُمرالَّ آنذأَ ينلَزلُبِ اُهللا هغة العبِر،رجعلَإِا نى ديانِوالْفَ هتمسنا مذَ ةَفَرِعلك ـ م ن٢(،"ه( 
ورورِكْى عةُم عنه  َأنذَإِ:"الَقَ هلْأَا ستمي نِوعرِغَ ناللُّ بِيغالْفَ ةتمسوه في الشـ  رِع ـ  نَّإِفَ الشعر ـ د يانُو 

الع٣".(بِر(  
  

        لَويس معى ذَنلنَّأَ ك لْتفْاملُ كردالَّ اتتأَ يسميتها نادكَ– ةًرانثَ تقةًلَي ى اللِّلَعسأَ انكَ ورـ ي لَةًه،لْا،ب 
لَعالقُ نَّإِفَ"،سِكْى العآنَر مبأٌر من ا،فَذَههلَ وم يضم في ِسنكَ جِيلماتلَّإِ ها ما هو معروفنْإِ،و عزت مفَرِعته 
لَعى بضِع ٤(."اسِالن(َالَق مفَطَصى صادق الرافعي)٥":(فالقُ يراظٌفَلْأَ آن طُاصلح لَعي تسميتا بِهالغربِائ، 
لَوياملُ سربِ ادغرابتا أَهنها مكَنأَ ةٌرو نافأَ ةٌرو القُ نَّإِ،فَةٌاذَّشرِالكَ آنَريم منزه عن ذَها جميعهإِ،ونما الغريةَب ها ن
هالَّ يتكُي تنُو حسةٌن مستغرةٌب في وِأْالتبِلِي،حثُي ال يتسى اوفي بِ مِلْالعا أَهلُهها وسائر اسِالن."  
  

         "لَولَّع من وجوه استخامِد هذفَلْاَأل هالَّ اظي ملَت ِْسلْى اَأللَتشع عنا قَلَّإِ ةلاًلَيم،ا نراه نِم اخـ ت ـ  ارِي ا م
حسن قْوعه ذُى اُأللَعنو،جيِره ى اللِّلَعسان منا،ثُهم في وضعه حلَ ثُيا ينِغغَ ييره فَلْن اَألمغَ اظناه،لتنبِاس 
موسقَيأَاه،و أَلنه يؤداملَ يعنى الدققِي دنَو سواهو،فذَ يلك من براعة االستعالِم ا لَمجِا ندـ  ه فـ لْاَأل ي  اظفَ
  )٦".(ةعائالش ةلَمعتساملُ
  

          قَود استلْلَدت لَعى هذفَلْاَأل هبِ اظرجولَي إِعلْى تفْاملُ كردالَّ اتتي سلَئ عنهبِا الني  أَوخرـ ج ا ه
البارِخاُهللا-ي همحر-في صحيحهو،جمعا اُألهساذُت محمفُ دؤاد عبد الباقي في كابِته":معجرِغَ مالقُ بِيرآن 
مستخراًج من صححِي البارِخي".  

___________________  
 .٧٤:من بالغة القرآن:انظر .١
 .١٠:،دراسات حتليلية لغوية لسور القرآن١/٣٤٧:اإلتقان يف علوم القرآن:انظر .٢
 .٢:،كتب غريب القرآن الكرمي١/٢٩٣:الربهان يف علوم القرآن:ظران .٣
 .١٩:يف عصر الرسول والصحابة والتابعني:غريب القرآن الكرمي .٤
 .١٨:يف عصر الرسول والصحابة والتابعني:غريب القرآن الكرمي:،وانظر٥٣:للرافعي إعجاز القرآن .٥
  .٩٢، ٩١:من بالغة القرآن .٦



 ٧١٩

ـ رِالغ بِتكُ يف تدري وتالَّ كلْتو)هـ٦٨-ت(اسٍبع ناب اهنع لَئسي تالَّ كلْت كلذَكَ القَ بِيدـ ي مة 
لثْم: مجالقُ ازرآن بِأَلي عبيهـ٢١٠-ت(بن معمر ةَد(وِسفْتيرِغَ رـ  بِي ـ  آنرالقُ لقُ نِابتـ ي ت(ةَب-

ـ  ديبع يبِأَل نِيبيرِالغ ريِسفْتو)هـ٣٣٠-ت(يانِتجسلسل بِولُالقُ ةُهزن،و)هـ٢٧٦ الْهوِر٤١٠(ي( ،
والعمةُد رِي غَفالقُ بِيرآن لكِّمي بِأَ نِبطَ يالقَ بٍالِسي٤٣٧(ي(فْاملُوردات فرِغَ يالقُ بِيرآن لـ لر بِاغ 

  :ةَيالالت اتدرفْاملُ الكَرِيمِ آنرالقُ يف رركَتا مل يمم تجتنتاسو)١(،)هـ٥٠٢-ت(يانِهفَصاَأل
  

 إدا  الَىعت هلقَو يف:          ٨٩:مرمي  

 آسن  الَىعت هلقَو يف:                  ١٥:حممد                                                                                         

 األنام  الَىعت هلقَو يف:            ١٠:الرمحن  

 يؤوده  الَىعت هلقَو يف:              ٢٥٥:البقرة  

 كيبت  الَىعت هلقَو يف :                     

                                                               ١١٩:النساء  

 انبجس الَىعت هلقَو يف:                     ١٦٠:األعراف   

 باسقات  الَىعت هلقَو يف:                    ١٠:ق    

 تل  الَىعت هلقَو يف:            ١٠٣:الصافات  

 ثبة  الَىعت هلقَو يف :               ٧١:النساء  

 اجلبت الَىعت هلقَو يف:              ٥١:النساء   

 اجتثت     ـالَىعت ـهلقَو ـيف:                         

                                                             ٢٦:إبراهيم  

_____________  
  .٣:،كتب غريب القرآن الكرمي٧:املعاجم املفهرسة أللفاظ القرآن الكرمي:انظر .١



 ٧٢٠

 جذوة  الَىعت هلقَو يف:                  

                                                  ٢٩:القصص   

 جرف  الَىعت هلقَو يف:            ١٠٩:التوبة   

 ال جتسسوا  الَىعت هلقَو يف:                    

                                                                           ١٢:جراتاحل  

 جفاء  الَىعت هلقَو يف:             ١٧:الرعد        

 جيمحون    ـالَىعت ـهلقَو يف:                  

                                                  ٥٧:التوبة 

 مجا  الَىعت هلقَو يف :               ٢٠:الفجر  

  جاسوا الَىعت هلقَو يف:              ٥:اإلسراء  

 احلبك  الَىعت هلقَو يف:           ٧:الذاريات      

 حرد  الَىعت هلقَو يف:               ٢٥:القلم  

 حســوم  ــالَىعت ــهلقَو ــيف:                                  
                                                                              ٧:احلاقة  

 حصحص  الَىعت هلقَو يف:                  
                                                                                ٥١:يوسف  

 حصل  الَىعت هلقَو يف:           ١٠:العاديات  

 حفدة   ـالَىعت هلقَو يف: :                             

                                                                          ٧٢:النحل                                                                                               
 حنيذ الَىعت هلقَو يف:                                                                                                   

                                                                        ٦٩:هود  



 ٧٢١

 احتنكالَىعت هلقَو يف:                       

                                                                            ٦٢:اإلسراء   
 حوب    ـالَىعت ـهلقَو يف:                                                    

                                                                                 ٢:النساء  
 خبت  الَىعت هلقَو يف:             ٩٧:اإلسراء  

 خمضود َالعت هلقَو يفى:                          ٢٨:الواقعة                                                                                                                 

 مخط   ـالَىعت هلقَو يف:                     

                                              ١٦:سبأ   

 املنخنقةالَىعت هلقَو يف:           ...        

                                                                   ٣:املائدة                                                                                             

 دسر الَىعت هلقَو يف: :                 ١٣:القمر                                                                                                                   

 دهاق  الَىعت هلقَو يف:              ٣٤:النبأ      

 مدهامتان  الَىعت هلقَو يف:               ٦٤:الرمحن                                                                                         

 تذهل  الَىعت هلقَو يف:                 
                                                                                ٢:احلج   

 رحيق  الَىعت هلقَو يف:                 ٢٥:املطففني   

 رخاء  الَىعت هلقَو يف:                            

                                                                                       ٣٦:ص   
 ردءا    ـالَىعت ـهلقَو يف:                    

                                                                      ٣٤:القصص  



 ٧٢٢

 مراغما  الَىعت هلقَو يف:                  

                                                                             ١٠٠:النساء  

 رق  َق يفالَىعت هلو:            ٣:الطور                                                                                                                   

  رواكد    ـالَىعت ـهلقَو ـيف:                                                                                 

                                                                                     ٣٣:الشورى                                                                       
 ركـز  الَىعت هلقَو يف:                                            

                                                                               ٩٨:مرمي                                                                                                                              
 رهو  الَىعت هلقَو يف:                           

                                                                          ٢٤:الدخان                                                                                                                              

 ريشالَىعت هلقَو يف:                                  

                                                                                 ٢٦:األعراف        
 ريــع  عت هلقَو يفالَى :                            

                                                                ١٢٨:الشعراء  
 ران  الَىعت هلقَو يف :                         

                                                                     ١٤:املطففني  
 الزبانية  الَىعت هلقَو يف:         ١٨:العلق  

 زرايب  الَىعت هلقَو يف :                 ١٦:الغاشية              

 يزفون  الَىعت هلقَو يف :                ٩٤:الصافات                                       

  سجى  الَىعت هلقَو يف:           ٢:الضحى   

 سدى  الَىعت هلقَو يف:                   ٣٦:القيامة                                                                 

 سرد  الَىعت هلقَو يف:                     ١١:سبأ  



 ٧٢٣

 مسغبة  الَىعت هلقَو يف:                    ١٤:البلد  

 سفع  الَىعت هلقَو يف:               ١٥:العلق                                                                 

 سلق  اعت هلقَو يفلَى:                                       

                                                                                ١٩:األحزاب  
 سامدون  الَىعت هلقَو يف:               ٦١:النجم  

 تسـنـيـم  الَىعت هلقَو يف:            ٢٧:املطففني          

 الساهرة  الَىعت هلقَو يف:          ١٤:النازعات     

 ساهم  الَىعت هلقَو يف:                  ١٤١:الصافات  

 سائبة   ـالَىعت هلقَو يف:                        
                                                                        ١٠٣:املائدة                                                                        

 شرد  الَىعت هلقَو يف:                    
                                                                         ٥٧:األنفال  

 شرذمة  قَو يفالَىعت هل:                  ٥٤:الشعراء      

 شغف    ـالَىعت ـهلقَو يف:                        

                                                         ٣٠:يوسف  

 متشاكس  الَىعت هلقَو يف :                                                                            
                                                                               ٢٩:الزمر                                                                                

 شوب  الَىعت هلقَو يف:                   
                                                                           ٦٧:الصافات  

 شواظ    ـالَىعت ـهلقَو يف:                                                                            
                                                                              ٣٥:الرمحن                                         



 ٧٢٤

 تصعر   ـالَىعت هلقَو يف:                  
                                                                                ١٨:لقمان      

 الصافنات  الَىعت هلقَو يف: :                    
                                                                                ٣١:ص        

 صلدا الَىعت هلقَو يف:                      

                                                                          ٢٦٤:البقرة  
الصمد  الَىعت هلقَو يف:         ٢:اإلخالص                                                                                                                  

 صواع  الَىعت هلقَو يف:            ٧٢:يوسف                                                                            

 صياصي الَىعت هلقَو يف:                    
                                                                           ٢٦:األحزاب     

 ضنك  الَىعت هلقَو يف :                            

                                                                             ١٢٤:طه  
 ضنني  الَىعت هلقَو يف:              ٢٤:التكوير  

 ضيزى  َالعت هلقَو يفى:           ٢٢:النجم  

 يعبأ  الَىعت هلقَو يف:                       

                                                                      ٧٧:الفرقان                                                                               
 عبقري  الَىعت هلقَو يف:                               

                                                                       ٧٦:الرمحن                                                                                                            
 العرم  الَىعت هلقَو يف :                                        

                                                                          ١٦:سبأ         
 عزين  الَىعت هلقَو يف :                 

                                                                   ٣٧:املعارج                                                                                                                                                                    



 ٧٢٥

 عسعس  الَىعت هلقَو يف:          ١٧:التكوير        

 عميق  الَىعت هلقَو يف:                            
                                                                        ٢٧:احلج  

 عنت  الَىعت هلقَو يف:                ١١١:طه  

 تعولوا الَىعت هلقَو يف:                       

                                           ٣:النساء                                                                                

 أغطش  الَىعت هلقَو يف:               
                                                           ٢٩:النازعات   

 غول  الَىعت هلقَو يف:                 
                                                               ٤٧: الصافات   

 تفتأ  الَىعت هلقَو يف:                 
                                                                ٨٥:يوسف                                                                                

 فجوة  ـالَىعت ـهلقَو يف :                                                                                   

                                                                            ١٧:الكهف                       
 فارهني  الَىعت هلقَو يف :                                  

                                                                           ١٤٩:الشعراء                                                                                                             
  أفضى الَىعت هلقَو يف:                                                                                          

                                                                                     ٢١:النساء                                     
 تفندون الَىعت هلقَو يف:                      

                                                                                   ٩٤:يوسف                                                                                
 أفنان  عت هلقَو يفالَى :      ٤٨:الرمحن                                                                                                                               



 ٧٢٦

 فوم     ـالَىعت ـهلقَو ـيف:                    

                                  ٦١:البقرة    

 قسورة  الَىعت هلقَو يف:               ٥١:املدثر       

 قطنا   ـالَىعت هلقَو يف:                             

                                                                        ١٦:ص                                                                                                                                        
 قطمري  الَىعت هلقَو يف :                                                                                            

                                                                                    ١٣:فاطر              
 مقمحون   ـالَىعت هلقَو يف:                    

                                                                    ٨:يس                                                                                                                  

 قمطرير  الَىعت هلقَو يف:                    
                                                                            ١٠:اإلنسان  

 أقىن  الَىعت هلقَو يف:                  ٤٨:النجم   

 كبد الَىعت هلقَو يف:                  ٤:البلد  

 انكدرت  الَىعت هلقَو يف:         ٢:التكوير                                                                                                                               

 أكدى  الَىعت هلقَو يف:            ٣٤:النجم  

 كفوا  الَىعت هلقَو يف :                 ٤:اإلخالص  

 كفات الَىعت هلقَو يف:              ٢٥:املرسالت                                                                                                                              

 كنود  َالعت هلقَو يفى:                 ٦:العاديات  

 الزب  الَىعت هلقَو يف :                    ١١:الصافات     

      لواقح  الَىعت هلقَو يف :                   ٢٢:احلجر     



 ٧٢٧

 أمشاج  الَىعت هلقَو يف:                    

                                                                        ٢:اإلنسان    

 مكاء     ـالَىعت ـهلقَو ـيف :                                                                                  
                                                                            ٣٥: األنفال   

 منري  الَىعت هلقَو يف:                    
                                                                               ٦٥:يوسف                                                                                          

 تنابز  الَىعت هلقَو يف :                    

                                                                          ١١:احلجرات                                                                                                                                       
يستنبطونه  ـالَىعت ـهلقَو يف:                     

                                                              ٨٣:النساء                                                                                            

  نتقنا الَىعت هلقَو يف:                           

                                                                               ١٧١:األعراف    
 جنــد  الَىعت هلقَو يف :                ١٠:البلد                                                                                                              

 حنبه  الَىعت هلقَو يف:                                      
                                                                       ٢٣:األحزاب  

 خنرة  الَىعت هلقَو يف:              ١١:النازعات  

 نطيح  الَىعت هلقَو يف:            …                 

                                                                            ٣:املائدة                                                                                
 فسينغضون الَىعت هلقَو يف :                   

                                                        ٥١:اإلسراء  

 جمنها  الَىعت هلقَو يف :                   ٤٨:املائدة                                                                                                                 



 ٧٢٨

 لتنوء  الَىعت هلقَو يف:                                                                          
                                                                                              ٧٦:القصص  

 التناوش  الَىعت هلقَو يف:                   ٥٢:سبأ  
                                                                         

 مناص عت هلقَو يفالَى:                                 

                                                                                         ٣:ص                                                            
 مهس  الَىعت هلقَو يف:                                                                                     

                                                                               ١٠٨:طه  
 مهيل  الَىعت هلقَو يف:                                                                                             

                                                                             ١٤:زملامل                                                                                                                              

 موئل الَىعت هلقَو يف:                        ٥٨:الكهف                                                                                                                                 

 الوتني  الَىعت هلقَو يف:                ٤٦:احلاقة  

 شية الَىعت هلقَو يف:                               

                                                                                   ٧١:رةالبق                                                                                                                  
 ةموضون  الَىعت هلقَو يف :                 ١٥:الواقعة  

 يوفضون الَىعت هلقَو يف:                                                                                
 ٤٣:املعارج  
 وقب  الَىعت هلقَو يف:                ٣:الفلق  

  املوقـوذة     ـ عت ـهلقَو ـيفالَى:         ...          

                                                       ٣:املائدة  

 تنيا  الَىعت هلقَو يف:                     ٤٢:طه  

 ينع  الَىعت هلقَو يف:                      ٩٩:األنعام  
                                                                   

  



 ٧٢٩

  املعاني اإلسالمية:املبحث الثالث
  

         طَيالعا القُنرِالكَ آنُريبِ مفْمردأَ اتطَعا اِإلاهسالم ملُدلَوات خاصةو،معان معينةت،ختلف عا م
ـ ت نكُت ملَ،و يبِا النهيلَع لَّد،وميرِالكَ آنُرا القُهبِ لَزن،يلاهاجلَ رِصالع يف هيلَع تانكَ عرـ قَ ف لَب 
 مِيرِالكَ آنرالقُ يف رركَتت مي لَتالِّ اتدرفْملْل يتاسرد ِءوض يفو،بِرالع اظفَلْأَ نم ةٌقَّتشما هنأَ ع،مكلذَ
تبين لي عداًد من هذفْاملُ هردالِّ اتتاِإل اَءي جلَسلَ اما بِهملُدلَوات تختلف ـ ع ـ لاهاجلَ اتولَلُدن املَ ية ،
قَوسمتلَا إِهى ما ييل:  

١( فْمردات تتلَّعأَبِ قساحلُ اِهللا اِءمسىن. 
٢( فْمردات تتلَّعبِ قالعبادات. 
٣( فْمردات ةامطَ،عولقُا ررِآن الكَريم ملُدلَواتلَا إِهى معأُ انخى ملْر كُتن معرةًفَو للجاهليين.  

  

 ً   :التي تتعلق بأمساء اهللا احلسىن فرداتامل :أوال

 الصمد  الَىعت هلقَو يف:              ٢:اإلخالص                                                                               
  

ـ م انٌلَفُ،وهدصقَ:يأَا،انلَفُ انٌلَفُ دمص:الُقَي)١(،دصالقَ:ةغي اللُّف دمالص لُصأَ         صمـ ذَإِ،د  انَا كَ
سيدقْا يصد قَلاحلَ اِءضوجِائو،بيت مصمأَ،دي قْمصودو،منه في الشبِ رِعا املَذَهعقَ ىنطَ لُوبنِ ةَفَر العدب: 
  ]الطويل[

إِولْنْ ياجلَقِِ احلَت يميِي  نِع تالق                    رإىل ذويةِ  البالر تفعِي دم٢(املُص(  
  

  ]الطويل:[اهِسفْن ةديصمن القَ ةَفَرطَ لُوقَ هنم،وفوجأَبِ سيي لَذهم الَّاملَكَ يالصمد ف كلذَكَ
  

  لَملَمذُّ مأح اضبن عوأرو                     دمصيحٍ مفخرٍ يف صرداةِ  ص٣(كم(  
  

وذَها ال يجوز ى اَهللالَع تاملَى،والَعشهأَ ورنه السيد الذي يصمإِ دليه فاحلَ يوفَ"فهو)٤(،ئجِابِ"لٌعمـ ع ى ن
  )٥(.هيلإِ دوصقْم:يأَ هيلإِ ودمصم هنأَل؛ضِوبقْى املَنعمبِ ضِبكالقَ،دصا قَذَإِ دمن صم"مفْعولٍ"

_____________ 
 .٥٧٦:اللُّغةمقاييس :انظر .١
،تفسري ٢/٢٩٢:يف لغة العرب األمايل،٣٩٥: ،أدب الكاتب،١/١٣٠:،مجهرة أشعار العرب١/٥:البيت يف ديوانه .٢

 .١٧/٢١٧:،جمموع الفتاوى١٠/٣٣٤:الثعليب
 .١/١١٨:،أساس البالغة٢/٦٨٣:،حماضرة األدباء١/١٢٩:،مجهرة أشعار العرب٤:البيت يف ديوانه .٣
 ،١٠/٣٣٤:تفسري الثعليب ،٤/٢٢٤:التنزيل التسهيل لعلوم ،٥/٥١٦:فتح القدير ،١٦٦،/٣٢:التفسري الكبري:انظر .٤

 .٢٠٠:وهللا األمساء احلسىن،١٧/٢١٧:فتاوى ابن تيمية يف التفسريائل وكتب ورس
 .٥/٥١٦:فتح القدير :انظر .٥



 ٧٣٠

  
        قَوطَد تور معىن الصمبِ دالنسبِهللا ة عز ولَّج،حثُي اَءج اساًم ن أَمسـ احلُ اِهللا اِءم سناَءى،جت 

نصوص السنة مؤيأَة بِدنه اسم ةٌفَال صم،ذَ نلك ما روأَ اهبو هريةَر ،َالَقَ:الَق رساِهللا لُو  :"ِهللا 
تسةٌع وتسعنَو اساًم،مة إِائال واحلَ،اًدا يظُفَحها وإِاح دال داجلَ لَخ١(،"ةَن(أَلنه السياملُ دـ ت نـ اه ي في 

السؤدد حلَى تا سيفَ دقَوهو،هالَّ وذي يصملَإِ ديلَاخلَ هائق في حوهِجِائم،وينتلَإِ ونَهيه فأُ يمرِوهلَم،خق 
  )٢(.هتيانِدحى وِلَع الٌّا دهلُّكُو،ٌءيش هني عنِغتسا،ال يهلَّكُ اَءيشاَأل

  

ى هتنم هيلَإِ يهِتني ذْإِ،بِائغَالر يف هيلَإِ دصقْيو جِائواحلَ يف هيلَإِ دمصي يذالَّ:")٣(يالزالغ امماِإل الَقَ    
السؤدد،ومن جلَعاُهللا ه تالَعقْى مصد عباده في هِممات دهِنِيم ودنيماه،أَوجرـ لَى ع ى يده وـ ل انِسه 
حوائج لْخققَفَ،هأَ دنعم لَعيبِ هحظ من معنذَى ها الوصلَ،فكن الصملَطْاملُ دق هالَّ وذقْي يصلَإِ ديه في 
جمجِ عِيائاحلَو وهاُهللا و سبحانه وتىالَع"،قَوكَذَ در ازِالرأَ ينإِ):"٤(هنما قِهللا لَي عز وـ :لَّج صمأَد،لنه 
 يف ةُايالغ وه لْ،بهاَءرو ةَايال غَ،وهقَوفَ دي،ال ساتادالس ديس،واتايالغ ةُايغَ وه،واتاجاحلَد بِوصقْاملَ
  ".ىالَعتو كارب،تدوصقْاملَ ديالس دمالص وهفَ)...(هدصقْيو هيلَإِ دمص،ينيقولُخاملَ سِفُنأَ
  

 ً ُ :ثانيا َ  املفردات َ التي ت َ ت َّ ع ُ ل ِ  ق   :بالعبادات
  

  جد  ـالَىعت هلقَو يف:                  

                                       ٧٩/اإلسراء                                                            
  

 اذَهو،امن:اًدوجه دجهي دجه،ومائالن:داجِاهلَ،واًدوج،هاما نذَ،إِدجه:الُقَ،يموالن:ةغاللُّ يف دوجاهلُ      
معروف فال امِلَكَ يعبِر،ومنه في الشبِ رِعا املَذَهعقَ ىنبِلَ لُويد نِب ربيةَع العرِامالرمل:[ي[  

  

  )٥(وقَدرنا إنْ خنى دهرٍ غَفَلْ            قالَ هجدنا فَقَد طالَ السرى  
______________  

 ٢٣/٢:،عمدة القاري٣/١٣٤:الصحيحنيع بني ،اجلم)باب هللا مائة اسم غري واحدة(٥/٢٣٥٤:صحيح البخاري .١
 .٢٠١:وهللا األمساء احلسىن:انظر .٢
 .٢٠١:وهللا األمساء احلسىن:،وانظر١/١٣٤:املقصد األسىن يف شرح أمساء اهللا احلسىن .٣
 .٦٠:الكلمات اإلسالمية يف احلقل القرآين:،وانظر٢/٤٤:كتاب الزينة .٤
، ١/١٧٦:أسـاس البالغـة   ،٦/٢٥:ذيب اللغة،٢/٦٧:الزاهر يف معاين كلمات الناس،١/٨١:البيت يف ديوانه .٥

  .٥/٧٤:،زاد املسري٥١:،األضداد]سرا[،]خنا[،]قدر[،]هجد:[، اللسان،التاج٣/٣٤٢:خزانة األدب ،٦٩٤
  



 ٧٣١

  ]الوافر:[رِاعالش لُوقَ ومنه،جد،وهدوجه:عماجلَوا،نمون:يأَ
  

  )١(بِجنبِ عنيزةَ  البقْر اهلُجود                  أَالَ هلَك امرؤ قَامت علَيه 
  

وبعأَ ضاللُّ لِهغة يرنَّأَ نَو التهجد من حرواَأل فضدفَ)٢(،ادالُقَي للنمِائو،للسرِاهو،استشهدوأَلْا لخرِي 
  ]الكامل:[الذُّبيانِي ةغابِالن لِوقَبِ

                   لَوأَ وناه عرضت أَلشطَم ربٍاه         عبِإلا دله صرورة متهجد  
  )٣(دشري ملَ نْإِو اًدشر هلَاَخلَو        ا  هثيدح نِسحا وهتجهبا لنرلَ    

  

ـ اِإلو آنرالقُ اللِخ نم دجهى التنعم ريغتو روطَت دقَو،رِاهالس دجهتاملُي بِنِعي:اوالُقَ المِسال ل،ـ ي بِصح 
مجرد سرٍه اِءقَلْإِو نمٍولْ،ب لكُيأَ نَوخص مذَ نلكو،هو التبِ لِفُّنالصلَ الةاًلَيو،منه حدانَكَ:"ثُي  ِا ذَإ
  )٤(."اكوالسبِ اهفَ صوشي لِين اللَّم دجهلتل امقَ
  

ُ :ثالثا ْ امل َ ف َ ر ُ د َ  ات َّ الع ُ ام َّ  ة ِ ال ْ ت َ  ي َّ ط َ و ُ  ر ْ الق ُ ر ُ  آن َ  الكريم ْ م ُ د ْ ل َ و َ ال َ ت َ ه َ ا إ َ ل َ ى م ٍ ع ُ  ان ْ أ َ خ   :ىر
  

 مراغما الَىعت هلقَو يف:                  

                                                                        ١٠٠/النساء           
  

ـ ربجأَ:يأَ،اًالنفُ تمغَرأَ:الُقَ،يرِهن القَع هبِ رويعب )٥(بهذْاملَو ابرالت:ةغي اللُّف امِغَالر لُصأَ       ته 
قَوهرتهاملُ،واغَرم في اآليلَ ةيس اسم كَمبِ انمعى املَنهفَ بِرحسلْب،ب يضى ذَلَإِ افلأَ كنـ املَ ه هرب 
  )٦(.هيلَإِ أَجلْي نْى أَلَإِ انُسناِإل طري يضذالَّ

_____________ 
،وبـال نسـبة يف   ]هجـد :[،اللسـان،التاج ٤/١٥٢:احملكم واحمليط األعظـم :يف بن شيبانالبيت منسوب ملرة  .١

 .١٥/٩٤:األغاين
خمتـار  ،٢/٦٧:، الزاهر يف معاين كلمـات النـاس  ٥/٢٤٣:النهاية يف غريب احلديث واألثر،٥١:األضداد:انظر .٢

 .٦/٦٦:احمليط ،تفسري البحر١٠/٣٠٧:، تفسري القرطيب] هجد:[،،التاج املصباح املنري ،اللسان،الصحاح
٣.  ٣/٩٧:،غريب احلديث البـن سـالم  ١/٢٥:ديوانه:يف"متعبد"،و٥/٧٤:زاد املسري:فقط يف ذه الروايةالبيتان ،

،الزاهـر  ٢/١٠٨٨:،احلماسة املغربية١/٥٣:،مجهرة أشعار العرب ،١٢/٧٧:ذيب اللغة،٣/١٢٥٢:مجهرة اللغة
 .٦/٢٥٨:،تفسري القرطيب١/١٨٧:يف ألفاظ الشافعي

باب فضل السواك وتطهري (١/٧٠:،صحيح ابن خزمية)ليلباب طول القيام يف صالة ال(١/٣٨٢:صحيح البخاري .٤
 ،الشـمائل الشـريفة  ٣/١٧٥٦:،ذخرية احلفـاظ ٧/١٨٠:،حلية األولياء٥/٣٩٠:،مسند أمحد بن حنبل)الفم به

:١/١٨٤. 
 .٤١٢، ٤١١:اللُّغةمقاييس  :انظر .٥
  .٦٠:من بديع لغة التنزيل :انظر .٦



 ٧٣٢

      فْاملُورةُد ن الكَملماِإل اتلَساميالَّ ةتبِ اَءي جا القُهرِالكَ آنُريمم،إِ عانِكَمينْأَ ة كُتنَو معرـ  ةًفَو في 
العبِريقَ ةاِإل لَبنَّا أَلَّإِ،امِلَس االستعالقُ الَمآنِري خصص هذفْاملُ هربِ ةَدكَاملَ مِاسفَان ،اَءج ى زِلَعنـ  ة مِاس 
  )١.(لِوعفْاملَ
  

 سلسبيال  الَىعت هلقَو يف:               ١٨/اإلنسان     
                                                                                                                 

         لَالسس فاللُّ يغة:السهةُلَو في الش٢(،ِءي(الٌقَي:لُسس الشُءي لَسأَ،اًسي:سلَه انَلَوو،رلٌج 
سأَ،سٍللَ:يين مقَنادو،تلْساُءاملَ لَس فأَ،قِلْاحلَ يي:جى بِرسهلَوة،ومن ا اَألذَهلِص:ـ لْالس بِسلُيو،هو 
فاللُّ يغة:ةٌفَص لانَا كَم فغَ ياية لَالساس٣(،ة(الُقَي:شراب لْسلٌس ولْسالٌس وـ لْس بِسبِ لٌيمـ ع نى 
واحأَ،دي:سلُه الدخلِو فقِلْاحلَ ي لذُعوبته وفَصائهو،منه في الشقَ رِعلُو حسـ  ان ـ ثَ نِب   تابِ
يمدح نِبفْى جنة مغَ نانس لُموك الكامل[ :امِالش[  
  

  هِملَيع رِيصالب درو نقُونَ مسلِ          يلْسيقِ السحبالر فَّقصى يدر٤(ب(  
  

       قَود اخلَتف معىن"لْسبِسالَي"عانَا كَم يفَرِعاجلَ هاهلينَول،يصبح اسم عنٍي فاجلَ ين؛ةسميذَبِ تلك 
لسولَهة مررِو مائها فالَ،قَقِلْاحلَ ي مجاهد:"سميذَبِ تلك للَساسة سيلا وِهحدة جيِر٥(،"اه( لَقـاَ و 
ـ  لُاتقَمو ةيالالع وبأَ الَقَو)٦(،اهاؤم ديتقْسم ةٌسلس نيا علَيبِسلْى سمسا تهيف اًنيع":ةُادتقَ بن ـ ح يان: 
"سميت لْسبِس؛الَيأَلنا هِستلُي لَعهِيم فالطُّ يقِر وفي مازِنمهِل،تنبع مأَ نلِص العشِر من جنة عدى لَإِ ن
  )٧".(انناجل لِهأَ

  
____________  

 .٦٠:من بديع لغة التنزيل:انظر .١
 . ٤٨٩:اللُّغةمقاييس :انظر .٢
،زاد ٣٠/٢٢١:،التفسـري الكـبري  ١٩/١٤٢:،تفسري القرطيب]سلس:[،اللسان،التاج١٣/١٠٩:ذيب اللغة:انظر .٣

 .١٥/١٤٨:،عمدة القاري٨/٤٣٨:املسري
: ، التـاج ٩/٣٢٩:األغاين ،١٤/٧٦، ١٢/١٢٧:ذيب اللغة،١/٣١٢:مجهرة اللغة ،١/٢١١:البيت يف ديوانه  .٤

  ].صفق[،]رحق[،]رصب[،]برد[
 .٤/٤٥٧:تفسري ابن كثري .٥
 . املصدر السابق  .٦
 .٤/٤٣٠:،تفسري البغوي١٩/١٤٣:تفسري القرطيب  .٧



 ٧٣٣

  
 تسنيم  الَىعت هلقَو يف:                            ٢٧/املطففني     

    

      التنِسيم فاللُّ يغة:لُالعو واالرفَتاع،الُقَي:تسنماحلَ تاذَإِ طَائ لَعوتهو،منه سمي السنبِ امذَه؛مِا االس 
للُعوه وارفَتاعه عن بنِدذَكَ،هلك الُقَي:ة ةٌاقَننِمأَ،سي:عظيةُم السامِنو،في حديقْلُ ثانَم نِب عاد":يهب 
ةَائَامل نِِالسمأَ)١(،"ةي:العظيةُم السذَكَ،امِنلك منه تنِسيالقُ مبالَّ رِوذي هو ضد تسطيحها،وذَكَها سنام 
  ]الطويل:[ تابِثَ نب انُسح الَقَ.اهلَعأَ ٍءيش لُّكُ

  

  )٢(نت مخزومٍ ووالدك العبدبنو بِ             وإنَّ سنام املَجد من آلِ هاشمٍ  
  

  .وٍلُع نم مهِيلَا عهتيرجا أَذَا إِمينِست نيم العهتمنس:مهِلوقَ نر مدص،ملُيعفْالت مينِِسلتا،ودجى املَلَعأَ:يأَ
  

        قَوطَد تور معنى هذفْاملُ هردة فاِإل يامِلَس ليصبح اساًم لعنٍي فاجلَ ينالَقَ.ة اججالز":مزاجه من 
اٍءم متسمن،عياًن أْتتيهم من وٍلُع تتسنم لَعهِيم من الغر٣(،"ف(اجلَ الَقَوورِهي)٤":(التنِسيم اسـ  م اٍءم 
فاجلَ ين؛ةسمذَبِ يلك أَلنه جى فَروق الغرف القُوصرِو"و،اَءج احلَ نِعنِس البرِصي في ِسفْترِيه قَلوله 

تىالَع:           ]إِ]:"٥٠/الرمحنحداها مالتنِسيم،اُألوخرلْى السبِس٥(،"لُي(ـ و  الَقَ

  )٦.("نيبِارِلشل ةذَّلَ رٍمخ نى مرخاُألو،نٍر آسيغَ اٍءن مم اماهدحإِ:"هريغَ
  

_________________  
  
النهايـة يف غريـب   ،١/٧٥:،الفـائق ١/٥٠٤:،غريب احلديث البن اجلوزي١/٥١٥:غريب احلديث البن قتيبة .١

 ].سنم:[اللسان،التاج٢/٤٠٩:احلديث واألثر
النهايـة يف غريـب   ،١/١٠٣:أحاديث الشعر،١/١٤٦:دالئل اإلعجاز،٤/١٤٨:،األغاين١/٩٧:البيت يف ديوانه .٢

 .٢٢٧، ١/٢٢٦:،ختريج الدالالت السمعية٢/٤٠٩:احلديث واألثر
 .٩/٦٠:،زاد املسري]سنم:[،اللسان،التاج٨/٥٣١:احملكم واحمليط األعظم:انظر .٣
 .١٥/١٤٩:عمدة القاري:،وانظر]سنم:[الصحاح .٤
،تفسـري  ٤/٤٥١:،الكشـاف ٤/٢٧٨:،تفسري ابن كثري٤/٢٧٤:غوي،تفسري الب٨/١٨٤:تفسري أيب السعود:انظر .٥

 .٥/١٤٠:،فتح القدير٩/١٨٩:،تفسري الثعليب٨/١٩٥:البحر احمليط
 .املصادر السابقة:انظر .٦

  



 ٧٣٤

 ةالصاخ  الَىعت هلقَو يف :             ٣٣:عبس  
  

 :يأَ،ةًخا صهلَ تعمسفَ رٍجحبِ ةَرخالص تبرض:الُقَ،يتوصال ةُدش:ةغاللُّ يف خالص لُصأَ         
صواًت شديواًد،الصةُاخ:الصيةُح تصاآلذَ مان لشدت١(ا،ه(وفي حديث ابن الزبرِي ـ بِو الكَ اِءنـ ع بة: 
ا ذَ،إِاًخا صهخصي نَذُاُأل خص:الُقَي،ةٌحيص:يأَ)٢(،"اِءمن السم ةٌاخم صهبيصي نْأَ اسالن افخفَ"
  .خصي تتالَّ يا ههنأَاً،كَخصخ يصخ ص نم لٍاعفَ مة اساخ،الصهاحيص ةدشا بِهمصأَ

  

      قَود تغير فْمهوم الصاخة فاِإل يامِلَس عانَا كَم لَعيقَ هاِإل لَبامِلَسل،يبِصح اسـ  اًم ـ ن أَم ساِءم 
القيامفَ،ةنِع نِاب عاسٍب  َالَق":الصةُاخ ن أَمساِءم يوم القيامفَ)٣(،"ةالصةُاخ:الصيالَّ ةُحتكُي تنُو 
فيها القيةُام تصاَأل خسأَ،اعِمي:تصم؛اهسميذَبِ تلك نَّأَل فيها صيةًح تصاَأل خسأَ،اعِمي:تصما ه
لشدة قْوعاه.  

  
 َّالطّةام الَىعت هلقَو يف:                ٣٤:النازعات   

  

ـ  هنم،واهطَّغَ:يأَا،ذَى كَلَع مطَ:الُقَي،هيوسى يتح ِءيلشل ِءيالش ةُيطغت:ةغاللُّ يف مالطَّ           :مهلُوقَ
ـ  مطَو لُيالس اَءج،وتوتاسو تأَلَتى امتح ها بِاهطَّا غَذَإِ ابِرالتبِ رئْالبِ مطَ ـ  لَّكُ شأَ،ٍءيـ غَ:ي  ،اهطَّ
فْاملَوعلُو طْمموم،ومنه في الشقَ رِعلُو قَلْعالفَ ةَمالبسيط:[لِح[  
  

ز قَد ذانِبي مقستيصع الَتها  فَت        ودحهرا ماملَ ن يأَتومطْم٤(اِء م(  
  

______________  
النهاية يف غريـب  ،]صخخ:[ملعجم الوسيط،التاج،ا،اللسانخمتار الصحاح ،الصحاح،٦/٢٩٣:ذيب اللغة:انظر .١

 .٢/٢٧٢:،تذكرة األريب يف تفسري الغريب٣/١٤:احلديث واألثر
 :، اللسـان،التاج ٣/١٤:النهاية يف غريب احلـديث واألثـر  ،٢/٧٥:،الفائق٢/٥٦٢:غريب احلديث للخطايب  .٢

 ].صخخ[
،فـتح  ٦/١٦١:السـمعاين  ،تفسري٤/٤٧٤:،تفسري ابن كثري٨/٤٢٣:،الدر املنثور٣٠/٦١:تفسري الطربي:انظر  .٣

 .٥/٣٨٧:القدير
 :تفسـري الطـربي  :،ويف١/٣٩٨:املفضـليات )طالـت (٧/٣١١:واحملكم واحمليط األعظم،١/٦:البيت يف ديوانه .٤

 ،١/٣٩٦:،أسـاس البالغـة  ٥/٢٢٥:،احملرر الوجيز٩/١٧٩:،تفسري الثعليب١٧/١٥٧:،تفسري القرطيب٢٧/١٢٠
 .)قد مالت(١/١٧٤:السرية النبوية



 ٧٣٥

   وي اَألفالِثَم":جرى الوادطَفَ يم رِى القَلَعأَ)١(،"يى،طَّغَ:ييضرب أَلْلرِم العظمِي ـ ي ـ  ُءيجِ  معيفَ
الصغير بِالكَوير،الطَّوم فاللُّ يغة:لَالغةُب لَعى الشِءينَّأَ،ل فيه تغطةًيطَ:الُقَ،ياَأل ممذَ،إِرلَا علَغَا وـ .ب  الَقَ

ابن مظُنطَ:")٢(رٍواُءاملَ م يططَ ماًم طُومواًم لَعغَا ومر لُّكُو ثُا كَمر ولَعا حلَى غَتد طَقَفَ بم"،وـ م نه 
سمي البحالطَّبِ ر؛مأَلنه يغللَّكُ ب شٍءي ويطِّغيهالطَّ،وةُام:الداهةُي،تطم لَعى سر ائالدوأَ،ياهي:تلُعوا ه
وتغلب؛اهسميذَبِ تلك أَلنها تغلب ما سواها،ورِثَي اَألف عبِأَ ني قِ  رٍكْبيدالص":ما مطَ نامـ إِ ة ا لَّ
فَووا طَقهأَ)٣(،"ةامي:ما من داهيإِ ةفَال وكْا أَوقهبر مناه.  
  

        قَود تغير ملُدالطَّ لُوامة فاِإل يامِلَس عانَا كَم لَعيقَ هاِإل لَبامِلَس ليصبح اساًم ن أَمسـ  اِءم يمِو 
القيامة،سميذَبِ تلك أَلنها تطم لَعى الدوأَي،اهي:تلُعو وتغلب لِّى كُلَع شالَ،قٍَءي ابن ـ ع اسٍب : 
ـ  لِّى كُلَع مطت ةُاميالق يه:")٥(الفَراُء الَقَو)٤(،"ةاميالق موي اِءمسأَ نم ةُامالطَّ" شأَ،"ٍءيي:تغـ ل به 
وتيِطِّغه.  

  

 عفريت  ـالَىعت هلقَو يف :                   

                                                   ٣٩:النمل  
  

         رِفْالعيت فاللُّ يغالفَ:ةائاملُ قبغُال الرئيس ن اِإلمسِن واجل٦(،ن(وهـ  و ـ ع كلذَكَ نـ أَ د  يبِ
عبي٧(،ةَد(والشديد الوثيق عنقُ نِابِ دتيةب،)٨(والنذُاف فاَأل ياملُ رِمبغُال فيه مع خبث وـ د اٍءه ـ ع ند 

   )٩(.الزجاج
___________________  

 : ط،تفسـري البحـر احملـي   ١٩/٢٠٦:،تفسري القرطيب٢/٥١:،املستقصي يف أمثال العرب١/٣٢٢:مجهرة األمثال .١
 .٣/٤٤٥:،يتيمة الدهر٣٠/٣٥:،روح املعاين٤/٦٩٨:، الكشاف٨/٤١١

 ].طمم:[اللسان .٢
 ،١/٣٨:،األنسـاب ٣/١٣٩:النهاية يف غريب احلديث واألثـر ،٣/٤٢٤:،الفائق٢/٢٩:غريب احلديث للخطايب .٣

 : ظرة،الرياض الن١/٢٤١:،املقاصد احلسنة٢/٢٥٠:،الآليل املصنوعة١/١٠٩:،النخبة البهية٢/٤٢٤: دالئل النبوة
  ].طمم:[جاللسان،التا،٣/٢٣:،املنتظم٢/٥٤

 .  ٥/٣٨١:،فتح القدير٦/١٦١:،تفسري السمعاين٣٠/٤٧:،تفسري الطربي٨/٤١٢:الدر املنثور:انظر .٤
 . ٨/٦٩١:،فتح الباري]طمم:[،اللسان١٣/٢٠٩:ذيب اللغة:انظر،و٣/٢٣٤:معاين القرآن .٥
 .١/٣٢٤:،التبيان يف تفسري غريب القرآن١/٣٤٦:غريب القرآن:انظر .٦
 .٦/١٧٤:زاد املسري:انظر،و٢/٩٤:جماز القرآن .٧
 .٤/٢٣٣:عمدة القاري.٦/١٧٤:زاد املسري:انظر .٨
 .٦/١٧٤:زاد املسري :انظر،و٤/١٢٠:عاين القرآين وإعرابهم .٩



 ٧٣٦

 :يأَ،"ر قرنهي يعفذِالقَوِي املُتشيطن الَّ:والعفَارِيةُالعفْر والعفْريةُ  والعفْرِيت "):١(الزمخشرِيقال 
قْيولَى عيه وقْيهره.  

  

قَود طَتور معى نرِفْالعتي من القُ الِلَخرآن اِإلوامِلَسل،يبِصاملُ حثَورِ،اجلَاخلَلْقِ قنَّأَكَ،فَِءي رِفْالعيت ن م
اجلن هأَ وظَعمهقَلْا خأَا وجرؤ٢.(اه(  
  

 نالتغاب  الَىعت هلقَو يف:                      
                                                                                      ٩:التغابن  

  

       الغبن فاللُّ يغة:قْالنيقال)٣(،ص:ناً،غَبه غَببِنغي هنومنقَ هلُومه:ثَ انٌلَفُ غنبوبا ثَذَإِ هى طَنفَرأَ،هفَّكَ:يه 
أَوقَنصه،ومنه الغبفَ ني البعِي:قْالنص،غَ:الُقَيبنه-في البأَ عِيو الشأَ-اِءري:خدعه نقَوصه فالثَّ ينِمو،هو 
  .صقَنو فعض:يأَ،هيأْر نبِغَ:مهِلوقَكَ)٤(ي،أْالر يف صقْالن:كيرِحالتبِ
  

        طَتور معنى هذفْاملُ هردة فاِإل يامِلَس للَطْيق لَعى يمِو القيامةإِ،ونما سمذَكَ يلك أَ نَّأَلاجلَ لَهنة 
بِنغينَو فيأَ هلَه بِ ارِالنما يصيلَإِ ريأَ هاجلَ لُهنة من النعمِي،وقَلْيى فيأَ هلُه ارِالن من اجلَ ابِذَعحـ .مِي  الَقَ
ازِالر٥(ي":(املَ نَّأَلغبنَو نِم كَانفَشت سرائرهف،ذَ يلك فَومِالي،ظْيهر ا اكْمتسب في الدنيا من ـ ع بادة 
     :لَّجو زع الَا قَمكَ هرمأَ ونُكُيو،فَجني هنأَى ودتاه هنقدر أَ،واِهللا رِيغَ    

            ]فَ] ٢٣/الفرقانذَها هاملَ وغبنَو،ل املَثْمغبون في الدنا،الَّيذي يشي رِت
لْسأَ ةًعو بِييعا،فَهأَ يقدرنه بِرذَإِ؛فَحكَا انشأَ فمرظَ ههر خرِسانفَه،لَ الُقَيه:مغبفَنٌو،سمي يوم القـ ي امة 
ذَللك."  

_________________  
  

،فيض ٦/١٥:،عمدة القاري]عفر:[،اللسان،التاج٣/٣٦٢:حلديث واألثرالنهاية يف غريب ا:،وانظر١/٤١٤:الفائق .١
 .٢/٤٠٨:القدير

 .٢/١٩١:كتاب الزينة:انظر .٢
،مقدمـة  ٢٣٨/ ٣:،ذيب األمساء٤١٦/ ١:،التبيان يف تفسري غريب القرآن]غنب:[الصحاح،خمتار الصحاح:انظر .٣

 .٢٧٤/ ٦:،فيض القدير١٦١/ ١:فتح الباري
 .٢٣/٣١:عمدة القاري:انظر .٤
  .٢/٢٢٦:الزينة كتاب .٥



 ٧٣٧

 َّ ِ املبحث الر َّ :عاب ْ الت ِ ع ْ ر   :بي
  

 رِيثأْالت لُادبت وهو،ياعمتاج نوانقَ نع تجتن،ةٌيانِسنإِ ةٌراهظَ اهضعب نم اتغاللُّ اضِرتاقْ ةَراهظَ نَّإِ          
ورِثُّأَالت بياللُّ نغاتو،ا ذَهمما يصدق ى اللُّلَعغة العبِريالَّ ةي كَتانت لَعاقَلَى عات تارِجية ماُأل عاملُ مِماوِجرة 
ـ  ادلَبِة وشباحلَو نماليو امالش ةًداصا قَهالَحرِ دشت تانكَ ةيارِجالت بِرالع لُافوقَفَ،اهلَ ـ  ريثكَ،وسٍارِفَ ن م
 يتالَّ ةبارِالع بِرعلْل انَكَ:")١(هرِيِسفْت ةمدقَم يف ةَيطع ناب الَقَ.ادلَالبِ كلْت امِكَّح ىلَع نَولُزِنا يوانكَ اِءرعشال
نالقُ لَزلُبِ آنُرغهِتم بعض مطَالَخة لسلْاَأل رِائبِ نِستجارات رِبِولَحتقُ يرشٍي،بِورِفَس مسرِافيـ كَ،ن ـ أَ رِفَس  ىبِ
عمىلَإِ ور امِالش ورِفَس عمابِطَّاخلَ بنِ ر،كَورِفَس عمرو نِب اصِالع وعمة ارنِب الوليأَ ىلَإِ داحلَ ضِرـ ب شة، 
كَواَأل رِفَسعىلَإِى ش احليرة "،ونتيةًج لا ذَهاالخلَتاط قَلَعامِلَكَبِ ت العأَ اظٌفَلْأَ بِرعجملَ ةٌيم كْين ـ لْل عبِر 
عهبِ داه،كَلَونهأَ مذُخوأَا بِهسمائها وتدلُاوواه فلَكَ يمهِام حى أَتصبح أْشنهنُأْا ش العبِرـ الفَ ي صفَحِي،نلَز 
ـ  بِرعاملُبِ فرعا يم وها،وهضعب اًنمضتم لَزنفَ بِرالع امِلَكَبِ فوراحلُ هذه تطَلَتاخ دقَو ميرِالكَ آنُرالقُ في 
  .الكَرِيمِ آنرالقُ

  

          والترِعيب فاللُّ يغة مقَ نومهِل:عرب االسأَ،مي:صيره عبِرقَكَ)٢(،اًيومهِل:زببأَ،هي:جلَعه بِزياًبو،منه: 
عرب الكتأَ،ابي:جلَعه عبِربِ اًيقْنله ملُ نغة اللُّ نِمغى اللُّلَإِ اتغة العبِريأَة،ي:جلَعفَ هصياًح بعغَ انَكَ نْأَ دير 
  .كلذَ

  

        الفَورق بياملُ نعبِر والدخاَأل نَّأَ لِيقَ لَوغَ دير العرب في صيغته في الغبِ بِالالزيادأَ ةو  أَصِقْالـن،و 
ا وريغي نْأَ نود نم ةَيبِرالع تلَخي دتالَّ اظُفَلْاَأل بِه ادري لُيخا الدمنيب)٣(م،هِتغلُ يف هولُخدأَو اتكَراحلَ رِييِغتبِ
فيها شاًئَي،ومن دونْأَ ن يشقُّتوا منهو،ينأُش عةًاد نِم اخلَتاط العبِ بِرغرِيهن اَألم م٤(.بِانِج(  
  

 اغَصت نْأَ:بيرِعالت لْب،ةيبِرالع ةغاللُّ يف اهعضوو يا همى كَرخاُأل اتغن اللُّم ةملكَلْل اًذَخأَ سيلَ بيرِعالتفَ
ـ و قٍدأَ رٍيبِعتبِ،وةيبِرالع اظفَلْاَأل انزوى أَلَا عهعضو دعب ةًيبِرع حبِصتفَ يبِرالع نزالوبِ ةُيمجعاَأل ةُظَفْاللَّ ضعا ه
ى لَعصيغة ن مصيغاللُّ اتغة العبِريةا لَذَإِ،وم تاْوفأَ قي وزن مأَ نوزان العبِر علُدوا فيزِبِ هيادـ  ة حرأَ فو 
  )٥(.مهِانِزوى أَلَع حبِصت،فَيبِرالع نزى الولَا عهواغُصن،ويفَرو حأَ فرح انصقْنبِ

_____________  
 .١/٢٨٩:الربهان يف علوم القرآن :،وانظر١/٥١:لوجيزاحملرر ا .١
 .١٣:املعرب والدخيل يف اللغة العربية وآداا .٢
 .٦٩:خصائصها وأنواعها:األلفاظ اللغوية :انظر .٣
الكالم املعرب يف قواميس عبد الرحيم،.ف.ت.١٧ـ١٣:املعرب من الكالم األعجمي على حروف املعجم:انظر .٤

 :،األلفاظ اللغويـة ٧٦:،من بالغة القرآن١٣،١٤:يف اللغة العربية وآداا ،املعرب والدخيل١١، ١٠، ٩:العرب
 .٩٥:،دراسات يف تأصيل املعربات واملصطلح٦٩:خصائصها وأنواعها

 .انظر املراجع السابقة .٥



 ٧٣٨

ـ  فوراحلُ نَوقُحلْا يمم كَهِاملَكَ اِءنبِبِ هوقُحلَأَ وهبرِعي نْا أَوادرا أَم لُّكُ:")١(هيوبيس الَقَ      فوراحلُبِ
العبِرية"، ومقُحلَا أَموأَبِ هنِبيهمت :"درـأحلقوه ب"مه"ِهجو"عر)ديبـ"ارن"دياسم"إِ"،وسـ حلَأَ"اقح  هوقُ
قال و.")إسرافيل(و )إبريسم:(اوصقَّنو ةيمجعن اَألم هيا فوادا زمم،و"عوبري"بـ"بوقُعي،و"امهبإِ" بـ

ـ  برّعاملُ نَّإِفَ هيلَع،و"اهاجهنى ملَع برالع هبِ هوفَتت نْأَ:يمجعاَأل مِاالس بيرِعت" :)٢( اجلوهري هو 
  .اقِقَتاالشو نزالو ثُيح نا مهاظفَلْة أَلَامعم لَموعو ةَيبِرالع لَخدي ذالَّ ظُفْاللَّ كلذَ
  

  :آراء العلماء ،وموقفهم من المعرب في القرآن
     تباينت اُءآر لَالعاِءم في ملَأَساملُ ةعبِر مابيقَ نبِ لٍائقُالوعِو وعٍانِم مذَ نلكو،متوسط بينهام:  
  :وأدلتهم آراء القائلين بالوقوع:أوال

  

 يف بِرعاملُ عِوقُو ازِوى جلَإِ)٥(،مهريغَو)٤(،بيقالن نابو)٣(،امٍلَّس نب ماسالقَ ديبو عبأَ بهذَ       
  :يتأْا يمبِ كلى ذَلَا عولُّدتاس،والكَرِيمِ آنرالقُ
١( موِا ري عن نِاب عاسٍب ومجاهد ورِكْعمة واٍءطَع غَورِيهم مأَ نلِه ـ  مِلْالع فـ كُ ي بِت ـ رِالغ بِي 

وِسفْالتأَ رِينالُم قَهوا فكَ يلمكَ اتثيرأَ ةنلُا بِهغات العمِج. 
٢( فَما اتق لَعيثَكْأَ هر النحاة لَعى معِن صركَ فثرٍي ن اَألمساملَ اِءموجودة فلقُا يررِالكَ آنمِي لْللَعـ م ية 

والعجمةو،فَاتهِاقلَم عقُى واَأل عِوامِلَع لَدلٌي لَعقُى واَأل عِوجاسِن.  
٣( كَا ذَمرأَ هاللُّ لُهغة وِسفْالترِي من كْحمة قُواملُ عِوعبِر فالقُ يرمِ آنالكَرِيالقُ نَّأَ،وقَ آنَرـ  د حى و

لُعواَأل مولين ورِاآلخينو،نلَّكُ أَب شٍلَ،فَيابنَّأَ د قَتع فياِإل هشى أَلَإِ ةُارناللُّ اعِوغات لْاَألونِس ـ ل يتم 
 .اهفَّخأَا وهبذَعأَ ةغلُ لِّكُ نم هلَ لَّجو زع اُهللا ارتاخ،فٍَءيش لِّكُبِ هتاطَحإِ

_____________________  
  

 .٤/٣٠٤:الكتاب .١
، ]عرب:[، اللسان١/٥٨:،الراموز على الصحاح١/٢١١:املزهر يف علوم اللغة واألدب:،وانظر]عرب:[الصحاح .٢

 .١/٣٢:مقدمة التاج
 .٣٩٦، ١/٣٩٥:اإلتقان يف علوم القرآن:انظر .٣
 .١/٣٩٤:اإلتقان يف علوم القرآن:انظر .٤
 .ابن عباس وجماهد وابن جبري ووهب بن منبه وأبو ميسرة واختاره السيوطي:من أصحاب هذا القول أيضا .٥
 

 



 ٧٣٩

ـ بِج نِب ديعس نع هلُثْم يوِرو )١(،"انسل لِّكُ نم آنرالقُ يف"نَّإِ:لِيلاجلَ يعابِالت ةَرسيو مبأَ الَقَ   ر ي
٢.(وهب بن منبهو( 
٤( ولَقَن نع نِاب النققَ بِيوله":من خصلقُا صِائرآن لَعى سكُ رِائاملُ اِهللا بِتنلَزأَ،ةنها نلَزلُبِ تغالقَ ةمِو 

ـ  اتغلُ عِيمى جلَى عوتاح آنُرالقُو.ينزل فيها شيء بلغة غريهم ملَم،وهِيلَع تلَزِنأُ ينذالَّ العبِر 
أَونلَز فيلُبِ هاغغَ ترِيهم من الرمِو الفُوسِر احلَوبشة شكَ ٌءيثي٣(."ر( 

:  ىالَعت هلوقَ نِوا عابجأَ،واًيبِرع هنِون كَع آنُرالقُ جرِخا تلَ ةريِسالي اتملالكَ نَّأَ )٥   
  ]املَ نَّأَبِ]٤٤/فصلتعنى فاقِ ييلَكَأَ:السأَ امعجمي وماطَخب عبِر٤.(ي(قَود انضـ لَإِ م ا ذَى ه
ـ إن ثبن العم هنى أَرا نذَكَهو:")٥(الَقَ،فَابِود التبان عضمر ورِتكْالد نيرِاصعن املُم قِيرِالفَ  ارِكَ
املُ عِقْوعّبِر في العبِريالفُ ةصحالقُى وررِالكَ آنمِي".  

  

  :وأدلتهم آراء القائلين بالمنع:ثانيا
 بِرعاملُ وعِقُو مِدى علَإِ)٨(،سٍارِفَ نابو)٧(،يعافالشو)٦(،ةَديبو عبم أَهنمو اِءملَالع ضعب بهذَ       

فالقُ يرمِ آنالكَرِي مسنِتديفَ نذَ يلى قَلَإِ كوله تىالَع:                    

  :،وقوله تعاىل]٢/يوسف[                        ]٣/فصلت.[  
_________________  

قـع يف القـرآن مـن    ،مقدمة املهذب فيمـا و ٥٥:نيةات القرآ،من الدراس١/٣٩٤:اإلتقان يف علوم القرآن:انظر .١
قال إسـرائيل بـن   .هو أبو ميسرة  اهلمداين الكويف،عمرو بن شرحبيل .١٢/١٧٤:روح املعاين،)ألتوجني(املعرب
أال تفعلـون  :أخذ عطاءه تصدق منه،فإذا جاء أهله فعدوه وجدوه سواء،فقال لبين أخيهإذ كان أبو ميسرة :يونس

مات يف والية عبيد اهللا :قال ابن سعد.إين لست أشترط على ريب:لو علمنا أنه ال ينقص لفعلنا،قال:لوامثل هذا؟فقا
 .]١٤١:موسوعة األمساء واألعالم:[ بن زياد

مـؤرخ كبري،كـثري   :هو أبو عبد اهللا وهب بن منبه  األبناوي الصنعاين الذماري:وابن منبه.املصادر السابقة:انظر .٢
مية،عامل بأساطري األولني وال سيما اإلسرائيليات،يعد يف التابعني،أصله من أبنـاء الفـرس   األخبار عن الكتب القد

هـ،واله عمر بـن عبـد العزيـز    ١١٤الذين بعث م كسرى إىل اليمن،وأمه من محري،ولد ومات بصنعاء سنة
 ]٩٩ :عالمموسوعة األمساء واأل.[ مسعت اثنني وتسعني كتابا كلها أنزلت من السماء:قضاءها،وكان يقول

 .١/٣٩٤:اإلتقان يف علوم القرآن:انظر .٣
 .٥/١١٧:،تفسري البيضاوي١/٣٩٤:اإلتقان يف علوم القرآن .٤
 .٣٦٣:فصول يف فقه العربية .٥
 .١٨/١٧٥:،عمدة القاري٨/٢٥٢:،فتح الباري١/٣٩٣:اإلتقان يف علوم القرآن:انظرو،١/١٧:جماز القرآن .٦
 .١٨/١٧٥:،عمدة القاري٨/٢٥٢:،فتح الباري١/٣٩٣:،اإلتقان يف علوم القرآن١/٤٠:الرسالة:انظر .٧
 .٤٦:الصاحيب .٨



 ٧٤٠

    : وقوله تعـاىل يف السـورة نفسـها                         

                     ]وقوله تعـاىل ]٤٤/فصلت،:     

                ]٣/الزخرف[الُقَ،ونَّأَا بِو وصالقُ فربِ آنالعبِربِاملُ ينِي 
يسزِلْتإِ مخاج غَرير العبِري منذَكَ،هلك استنوا بِدانَا كَم مأَ ناملُ رِمرِشكين حين ادنَّوا أَع ـ الن   يبِ

القُبِ اَءجآنَر من قَالتائبِ همن يفُرِعالكُ نَوتب مأَ نلِه الكفَابِت،تلَّعم منهأَم وذَخ عنوالقُمه،رلْآن يفت 

ظَنرلَم إِهلَى اخلاف بيلُ نغة من يدأَ ونَعنه يلِّعمه وبيلُ نغالقُ ةرمِ آنلقوله تعـاىل الكَرِي،:      

                   ]١٠٣/النحل[  
  

د قَفَ ةيبِرالع ريغَ هيف نَّأَ معز نم،فَنٍيبِم يبِرع انسلبِ آنُرالقُ لَزِنا أُمنإِ):"١(قال أبو عبيدة        
 ابِتك يف سيلَ:")٢(وقال ابن فارس."لِوالقَ ربكَأَ دقَفَ ةيطبالنا بِذَكَ نَّأَ معز نم،ولِوالقَ مظَعأَ

 نَّأَ مهوتم مهوت،لٌَءيش بِرعر اليغَ ةغلُ نم هيف نَّأَ ولَ"،و"بِرالع ةغلُ رِيغبِ ٌءيش-هاؤنثَ لَّج– اِهللا
 نمو:")٤(يعافالش الَقَو)٣".(اهنوفُرِعا يلَ اتغلُى بِتأَ هنأَل؛هلثْمبِِ انيتاِإل نع تزجِا عمنإِ برلعا

ى لَإِ بهذَ دقَو،"نٍيبِم يبِرع انسلبِ لَزِنا أُمنإِ اِهللا ابِتك عيِمج نَّأَبِ ملْالع:اِهللا ابِتك مِلْع اعِمجِ
ا القَذَهلِو ن املُمعرِاصين كْالدورِت:حسن ضياء الدنِي في بحثالَّ هذي حلَم أْريه":القُ اُءقَنرآن ن م

 برّعم":اًضيأَ هيأْر لَمي حذالَّ هابِتك يه فيفو صبل أَيلر خاسج:والدكتور)٥.("يمجعاَأل امِلَالكَ
 يِأْا الرذَهبِ الَقَ كلذَ،كَاتغاللُّ عِيمج لُصأَ ةَيبِرالع نَّأَ هيى فري يذوالَّ)٦".(لٌيصأَ يبِرع آنرالقُ
ن املُمعرِاصين كْالدترو:عي فَلهمي خش٧.(مي(  

_______________ 
معترك ،٢٢:املهذب فيما وقع يف القرآن من املعرب ،١/٣٩٣:اإلتقان يف علوم القرآن:،وانظر١/١٧:جماز القرآن .١

 ٥٤٦:العربية والنص القرآين ،٣٦٠:،فصول يف فقه اللغة٤٣:لصاحيب، ا١٩٥:ناألقران يف إعجاز القرآ
 .٤١:الصاحيب .٢
املهذب فيمـا وقـع يف القـرآن مـن      ،١/٢٨٨:يف علوم القرآن ،الربهان١/٣٩٣:اإلتقان:،وانظر٤٦:الصاحيب .٣

 .١٩٥:،معترك األقران يف إعجاز القرآن٢٣:املعرب
 .١/٤٠:الرسالة .٤
 .يعة مبكة املكرمة،العدد الثايننشر هذا البحث يف جملة كلية الشر .٥
 .١٦:م١٩٩٨:تشرين الثاين٢٨-٢٧الكتاب مقدم يف ندوة األصيل والدخيل يف التراث العريب اإلسالمي ،تونس .٦
  .١١:هل يف القرآن أعجمي؟:انظر كتابه .٧



 ٧٤١

  :المتوسطون بين القبول والرفض:ثالثا
  

  

 وبأَ الَقَا،هتبرعفَ بِرعلْل تعقَا وهنكلَ ةٌيمجعا أَهلُوصأُ اتدرفْاملُ هذه نَّى أَلَإِ ثٌالثَ قيرِفَ بهذَ        
عبيالقَ داسُم بن ١(امٍلَّس":(والصواب عندي ا ذَمهب فيالقَ هلَوان جميعذَا،ولك نَّأَل هذـ اَأل ه حرف 
ـ عال اظفَلْن أَما هتلَوحا وهتنِسلْأَا بِهتبرعفَ بِرعلْل تعقَا وهنكلَ،واُءهقَالفُ الَا قَمكَ ةٌيمجعا أَهلُوصأُ مِج 
ـ نإِ الَقَ نم،فَبِرالع امِلَكَبِ فوراحلُ هذه تطَلَتاخ دقَو آنُرالقُ لَزن م،ثَةًيبِرع تارصا،فَهاظفَلْى أَلَإِ ا ه
عبِرفَ ةٌيهو صادقو،مأَ الَقَ ننا أَهعجمفَ ةٌيهو صادق"أَ الَقَ،وينَّإِ:"اًض هذاحلُ هروبِ فغرِي لسان العبِر 
فاَأل يثُ... لِصظَفَلَ مبِ ته العرِسلْأَبِ بنتفَاه،عربتفَ هصار عبِربِ اًيترِعبِيإِ ههِفَاه،يي عبِرـ  ةٌي فـ  ي  ،الِاحلَ
ـ لبِ آنَرالقُ نَّأَ يه ةَديقالعو ةَداعالقَ نَّإِ):"٣(يبِالعالثَّ الَي قَأْا الرذَهبِو)٢".(لِصاَأل يف ةٌيمجعأَ سان 
عيٍبِر بِمنٍي لَويس فيةٌظَفْلَ ه تخرج عامِلَكَ ن العلَفَ بِرفْا تهمالإِا ه من لسآ انأَفَ،رٍخام هذـ لْاَأل ه  اظُفَ
وما جرى مجرإِا فَاهنقَ هانَكَ د لْلعبِر ارِالعبالَّ ةتي نالقُ لَزبِ آنُرلانِسها بعض مطَالَخة لسِسلْاَأل رِائنة 
ـ غُ ةًيمجعأَ اًاظَفَلْأَ هلِّا كُذَهبِ برت العقَلعفَ ةشباحلَ ضِرأَو امِى الشلَإِ رٍفَسو اتارجتبِ يرت بـ ع ضا ه
ـ اتراوحما وهارِعشأَ يا فهتلَمعتثقل العجمة واس فيفخى تلَت إِرجا وهفورح نم صِقْالنبِ هـ ا ح ى ت

جرت مجرى العبِري رِالصحِي وقَوبِ عها البانُي،ولَعا احلَذَى هد نبِ لَزا القُهنْإِفَ آنُر لَهِجها عبِرـ  ي ا م
ـ الع ةُقَيقحفَ كلذَ رِيى غَلَإِ رٍاطى فَنعم اسٍبع نِاب فرِعي ملَ امكَ،هرِيغَ ةغلُ يا فمم حيرِالص هلُهجفَ بارة 
عن هذفَلْاَأل هأَ اظنها فاَأل يأَ لِصعجملَ ةٌيكن استعلَمتها العرب وعربتهِا فَهي عبِربِ ةٌيذَهـ ا الو جه"، 
"الَقَو ابرِن جرٍي:ما ورد نِع نِاب عاسٍب وغرِيه من ِسفْتفَلْأَ رِياظ ن القُمرإِ آننارِالفَا بِهسية احلَوـ ب شية 
والنبطيأَ ةو نذَ وِحلإِ كنمفَا اتق فيها تاوراللُّ دغفَ اتلَّكَتمبِ تها العرب ـ و ـ باحلَو سرالفُ ـ لَبِ ةُش  ظفْ
واح٤(."د(غَ الَقَويره:"انَكَ لْب للعبِر ارِالعبالَّ ةتي نالقُ لَزلُبِ آنُرغهِِتم بعد مطَالَخة لسلْاَأل رِائنِس في 
ـ هتلَمعتا واسهفورح نم صِقَالنا بِهضعب ترياً غُاظَفَلْم أَهِاتغلُ نم تقَلعم فَهارِفَسأَ ا فـ أَ ي شارِعا ه
ومحاوراتها حتى جرت مجرى العبِرالفَ يصحِي وقَوبِ عاه ـ الب انُي،وـ لَع ـ ذَى ه ـ  دا احلَ نـ بِ لَز ا ه

  )٥(."آنُرالقُ
____________________  

األلفـاظ  ،٣١:فيما وقع يف القرآن مـن املعـرب  املهذب ،١/٦٢:،الراموز على الصحاح٤٥،٤٦:الصاحيب:انظر .١
 هو أبو عبيد القاسم بن سلَّام األزدي البغدادي،ثقة فاضل،من أكابر العلمـاء، ،٦٨:وأنواعها،خصائصها،اللغوية

 .)٥/١٧٦:األعالم .(هـ٢٢٤مصنف من الطبقة العاشرة،تويف سنة 
 .٣٦٠،٣٦١:،فصول يف فقه اللغة١/٥٢٩:البحر احمليط يف أصول الفقه،٤/١٧٨:زاد املسري:ظران .٢
 .١/١٧:تفسري الثعاليب .٣
 .١٢/١٧٤:املعاين مسري حسني حليب،روح.ت٢٣:،املهذب ١/٣٩٣:اإلتقان يف علوم القرآن:انظر .٤
 .١/٣٩٣:اإلتقان يف علوم القرآن .٥



 ٧٤٢

وكانت سببا يف نقل بعض ا عالقات جتارية واجتماعية من األمم ااورة اليت كانت للعرب و       
  :املفردات إىل العربية

  

  :الحبشةالتعريب عن 
دولة عريقة تقع يف اجلانب الشرقي من القارة اإلفريقية،تشرف على البحر األمحر وعلـى   احلبشة     

ريقيـا  كانت مهزة وصل بني العرب وشـعوب أف و،ارتبطت بالعرب برباط جتاري وثيقباب املندب،
 وكان الحتالله اليمن أكرب األثر يف دخول العديد من األلفاظ احلبشية  إىل جزيـرة العـرب،  جتاريا،

     )١(.الغلمان والعبيد واإلماءرياد استباإلضافة  إىل 
  :اآلراميةالتعريب عن 

بسبب العربية،كان هلذه اللغة أكرب األثر على اللغة اسم سورية بالعربانية،" آرام"نسبة إىل اآلرامية      
ل وكانت اللغة العامة للتجارة واحلضارة يف بالد اهلـال خمالطة العرب ألهلها يف جتارام وسفريام،

  )٢(.اخلصيب
  

  :السريانيةالتعريب عن 
لغة من اللغات السامية وفرع من فروع اللغة اآلرامية،اختلط العرب بأهلها يف اجلاهلية السريانية     

سالم واقتبسوا منهم ألفاظا عديدة أصبحت فيما بعد جزءا من لغتهم خاصـة  ويف العصور األوىل لإل
املفردات الزراعية والصناعية والتجارية،باإلضافة إىل العديد من األلفاظ اخلاصة بالديانة املسيحية،وقد 

ليونانيـة  تأثرت اللغة السريانية باللغة العربية واليونانية،وهذا يفسر لنا جميء كثري من اللغات العربية وا
،والعرب عندما يطلقون كلمة نبطية أو حورانية فإم يقصدون السريانية،أو عن طريق اللغة السريانية

 قـل عـن  نكذلك ".والسريانيون هم الذين يقال هلم النبط):"٤(قال اخلوارزمي )٣.(اآلرامية األصل
  )٥(".عند اللغويني العربرامية أنه يراد باحلورانية والنبطية اللغة اآل" :قوله)نولدكي(رق شاملست

  

  :اليونانيةالتعريب عن 
ذات نفوذ كبري يف معظم بـالد  كانت دولة ،وجياورون بالد الشامكان اإلغريق دولة قوية          

  ،وكان شام والفرس واليمنمصر وال الكبري إىلاملشرق،استولوا على سورية وامتد نفوذهم احلضاري  
_______________  

 )بتصرف.(٦٧:يف اللغة العربية وآداا خيلاملعرب والد:انظر .١
 )بتصرف( .٥٩:عبد الرحيم.ف.ت.املعرب للجواليقي:انظر .٢
 .٨٢:املعرب والدخيل يف اللغة العربية وآداا ،٦١-٥٩:عبد الرحيم.،ت،فياملعرب للجواليق:انظر .٣
 .٦٠: عبد الرحيم.،ت،فياملعرب للجواليق :،وانظر١/٧٢:مفاتيح العلوم .٤
  .٦١:عبد الرحيم.ف.اليقي،تاملعرب للجو:انظر .٥



 ٧٤٣

جنودهم استوطنوا بـالد   ،وكثري منبالد عربية تابعة هلم مثل كندة،والغساسنة وتدمرهلم يف املشرق 
اقتبس العرب من هؤالء اجلنـود ألفاظـا كـثرية    .الشام ألم كانوا يعدوا جزءاً من إمرباطوريتهم

  )١(.أصبحت فيما بعد جزءا من لغتهم
  

  :العبريةالتعريب عن 
اللغة العربية إحدى اللغات السامية،وأكثر ما جاء منها إىل لغة العرب األعالم ،مثل أمسـاء             

م  فكان من الطبيعـي أن تكـون   أرسل هلم معظم أنبيائه عليهم السال عز وجل األنبياء،ذلك أن اهللا
نية،يدل لعرب من السريالكنها جاءت إىل األن التوراة نزلت قبل اإلجنيل والقرآن،؛هم من لغتهمؤأمسا

كنها وصـلت  ل،فإمساعيل وإسحق وإسرائيل تبدأ بالعربية بالياء املكسورة،على ذلك صيغ هذه األمساء
بـدون  "ويونـا "و"غليـا  "إلينا باهلمزة،وهذه هي صيغتها بالسريانية،وكذلك إلياس ويونس بالعربية

  )٢(.لسني كما وصلت إليناسني،ومها بالسريانية با
  

  :لفارسيةاالتعريب عن 
وذلك حبكم جتاورمها،وبسبب ؛رسية قبل اإلسالم مبميزات كثريةمتيزت العالقات العربية والفا         

س  بتجارا معظم ،وبسبب مشاركة الفرواحلرية وما حوهلا سيطرة األكاسرة على املناذرة يف العراق
 بنية،،واألظ احلضـارية الفارسية وخاصـة األلفـا  فاستعار العرب كثريا من األلفاظ ق العرب،أسوا

ال حيصى ممـا قـد   ومن كالم الفرس ما :")٣(قال األزهري.،واملالبسوالعطور،واألطعمة ،واألزهار
تفرد ا الفرس دون العـرب فاضـطرت   أمساء ":هلا الثعاليب بابا بعنوانأفرد  ،ولكثرا"أعربته العرب

،هذا ومل يعها ألفاظـا حضـارية  وأكثر هذه إن مل يكن مج)٤(،"العرب إىل تعريبها أوتركها كما هي
كانت الفارسية جسرا للكثري من األلفاظ األخرى،حىت ظـن أن تلـك    يتوقف األمر عند ذلك،وقد

  :من هذه الكلمات اليت يرى بعض العلماء أا معربة الكلمات التالية)٥.(املفردات فارسية األصل
  

___________________ 
 .٦٨:ة وآداااملعرب والدخيل يف اللغة العربي :انظر .١
 .٨٠:املرجع السابق .٢
 .١٠/٣٠٩:ذيب اللغة .٣
 .٣٢٩:فقه اللغة .٤
التأثري بني الفارسية والعربية ملعرفة املزيد عن عوامل التأثر وو ،٩٢:املعرب والدخيل يف اللغة العربية وآداا :انظر .٥

  .٣٠-١٤:املفصل يف األلفاظ الفارسية املعربة:انظر



 ٧٤٤

 اأب  اعت هلقَو يفلَى:         عبس:٣١   
  

 وهو يقيالواجلَ،وةبرعم"بأَ"ةَملكَ نَّى أَلَوا إِريشي ملَ ةغاللُّ لِهأَو نيرِسفَن املُم مِلْالع لِهأَ رثَكْأَ          
ممن يؤمبِ نوجاَأل ودعجمي فالقُ يرمِ الكَ آنلَرِيم يضم فْمراَأل"ةَدلَإِ"بى مـ ج مـ املُ عِو عـ  بِر في 

ـ هرِيغَو ةيبِرالع نيب ةكَرتشاملُ اظفَلْن اَألم"باَأل"نَّأً هحجري أُذالَّ،وآنرالقُ ـ ن اللُّا م غـ  ات السامي؛ة 
لاضطالقَ ابِرائليبِ نعجمتهنِا وسبترِثَكْى أَلَا إِه ملُ نغة مجِ نهةو،ثْكَلرة استعمالها عند العـ كَ بِر ا م
في الشواهد الشرِعية مجِ نهأُ ةخرلَى،ولَّع مأَبِ الَقَ نعجميت١(ا ه(-وهةٌلَّم ق-اعتمد ـ لَع ى ما ورد 
نِع الشيخبِأَ نِيي رٍكْب وعمر ابِطَّاخلَ نِب رضاُهللا ي عنهما عندما سلَئا عن معاأَ":ىنب"لَوم يفَرِعاهقَا،ود 
رد لَّالعلُاُأل ةُاموسي لَعنِى م استشهذَبِ دلقَبِ كولنَّإِ):"٢(ه اَءفَخ تيِعاملُ نِيراد اَأل"نمب"لَعى الشيخنِي 
رضاُهللا ي تالَعى عنهما ونحاَمهُو من الصحابة،ذَكَوا االخلَتاف فيال  هيستدي كَعونرِغَ هـ ي اًب مـ خ  اًلَّ
ـ فَ،وبِرى العدلَ ةٌفَورعم ةَدرفْاملُ نَّأَ حيحالص،و"اِءبرالع بِرالع دنع لٍمعتسم ريغَ هنأَو،ةاحصالفَبِ سره 
ابن عاسٍب  اَأل نِالبزبِ قِرما تعتلف منه الدو٣(اب(و،استشهقَبِ دلِو الشالبسيط:[رِاع[  

  

تى بِراَأل هب وقْاليطين مختا  طًل     لَعرِى الشيعة يرِجي تحتها الغر٤(ب(  
  

 الَّإِو،باَأل ةياهم افشكْتادا اسرا أَمنإِ امهنع اُهللا يضا رمهنى أَلَع لٌومحمفَ رمعو رٍكْب يبِأَ لُوا قَمأَ

ـ ت هلوقَ،للُهجا يلَ راهظَ ضِرن اَألم اًتبن هنوكَفَ ىالَع :                 

                     .]٣١-٢٧/عبس[  
  

 إرم  الَىعت هلقَو يف:                                  ٧/الفجر                            
           اجِالرح فإِ(يرأَ)منها اسأَ معجميِس،نبلَإِ تيبِالقَ هفَةُلَي،هو اسم ممنوع من الصرف لْللَعـ م ية 

والعجمةلَ،وةَلَا ص اشقَتاقةَي بين مِاس إِ(مِلَالعرم(وبيرِذْاجلَ ن العبِر؛ي)َأمر(ذْاجلَ نَّأَلر وتصفَراتانَكَ ه بعد 
فَوذَ اةلك الشصِخ.  

_______________  
 .١٩٢:،املعرب والدخيل يف اللغة العربية وآداا١/٥٢٩:يط يف أصول الفقهالبحر احمل :انظر .١
 .٣٠/٤٧:روح املعاين .٢
 .٥٤٩:اإلعجاز البياين للقرآن ومسائل ابن األزرق:انظر .٣
، اإلعجاز البياين للقرآن ومسائل ابـن  ٣٠/٤٧:،روح املعاين١/٣٧٣:اإلتقان يف علوم القرآن:البيت بال عزو يف .٤

 .٥٤٩:األزرق
 



 ٧٤٥

ـ  مِون قَم هادفَحأَ اُهللا قلُخي نْأَ لَبقَ اتمو اشع هنأَل):"١(يدالاخلَ حالَص ورِكتالد الَقَ عـ  اد  نيذالَّ
لَّكَتموا العبِرةَي"لَ،وجِأَ مد ن أَمشى أَلَإِ ارعجمية هذفْاملُ هردة ن القُمداِءم سوى صاحإِ بباَأل زِارانِمي  
  ".يمجعأَ ماس اًضيأَ)مرإِ(و):"٢(الَي قَذالَّ

  

 بابل  الَىعت هلقَو يف:                               
                                                                                                ١٠٢:البقرة     

  

         لابِب اسأَ معجمي لتاملَ لكدينة ارِالتيخيالقَ ةديم٣(،ة(وهةٌظَفْلَ ي ورِآشا ةٌيلُهأَص:"بايلو+اب" 
تحورت في اآلراميأَ ،"ايل+باب"ىلَإِ ةي:بلَفَغَأَ،اِهللا ابلُّكُ ه املُبِ الَن قَمعبِر فالقُ يرمِ آنالكَرِي،لَوم 
كُذْير عجمته سى بِوفَاملُ ضِعرِسنِي،ومنم القُهبِطُرالَّ ي٤(الَي قَذ":(ـ ب ـ نال ي:لابِ رِصف لـ نِأْلت يث 
والترِعيف والعجمة."أَ الَقَوبو حبابـل  ):"٦(وقال األلوسي،"اسم أرض أعجمياسم :بابل):"٥(اني
ـ و):"٧(قال الدكتور عبد العظيم فتحي خليل الشاعر".أبو حيان كما نص عليه سم أعجميا  راهالظَّ
ـ ف...اقِرالعبِ فورعم عٍقْى صلَع لُمتشت ةفَوالكُ ادوس يف ضٍرى أَلَع قلطْأُ يمجعأَ ملَع هنأَ يـ لَثَ ه  ةُاثَ
 ".ثُينِأْالتو ةُمجالعو ةُيملَالع يه،وفرن الصم هعنمل ابٍبسأَ

 ابلعي الَىعت هلقَو يف :                         ٤٤:هود            
  

     اخلَتالقَ فلُائأَبِ نَوعجميفْاملُ ةردةو،هم فذَ يلك ى قَلَعلَونِي:  
  )٩.(هبِنم نِب بِهو نعو)٨(،ةَمرِكْع نع يوِرم وه،ويشبح لٍصأَ نم ةدرفْاملُ نَّى أَري:لُواَأل

____________________  
 .٥٥:األعالم األعجمية يف القرآن الكرمي .١
  .١/٢٥٠:إبراز املعاين من حرز األماين .٢
 .٦:لغة العربيةتفسري األلفاظ الدخيلة يف ال:انظر .٣
 .٢/٥٣:تفسري القرطيب .٤
 .١/٤٨٧:تفسري البحر احمليط .٥
 .١/٣٤٢:روح املعاين  .٦
 .١٣١، ١٣٠:األعالم املمنوعة من الصرف يف القرآن الكرمي  .٧
 .٢/٥٠٢:، فتح القدير٤/٤٣٦:الدر املنثور:انظر .٨
 ٦٧:ت اهلامشي.وطي،املهذب للسي٢/٥٠٢:فتح القدير،٦/٢٠٣٦:،تفسري ابن أيب حامت٤/٤٣٦:الدر املنثور:انظر .٩

املتوكلي فيما ورد يف القرآن باللغة احلبشية والفارسية واهلندية والتركية والزجنية والنبطية والقبطيـة والسـريانية   
األلفاظ األعجمية الواردة ،١٢/٦١:روح املعاين،١/٣٩٦:اإلتقان يف علوم القرآن ،٤:والعربانية والرومية والرببرية
  .٣٠:دراسة معجمية علمية...وسى حل األلفاظ اللغوية القرآنية أليب عمران ميف كتاب التحفة القليبية يف



 ٧٤٦

 نِبا دمحم نِب رٍفَعج نع يوِرم وه،وبِرالش:ةيدناهل يف ينِعت،ويدنه لٍصأَ نم ةَدرفْاملُ نَّى أَري:الثاين
لَعي احلُ نِبسنِي نِب لَعي بِأَ نِابطَ ي١.(بٍال(   

  

          ثَكْأَوأَ راللُّ  لُهغة وِسفْالترِي يكَ نَّى أَرلةَم "علْالب"عبِر؛ةٌينَّأَل العين اَءاحلَو ال توجدـ لَّإِ ان ا في 
 ذهب إىل ممنها،ونم ةٌدارِو يهِفَ ةيامالس رِيغَ اتغن اللُّم ةغلُ يا فماهدحإِ تدجِو نْإِ،وةيامالس اتغاللُّ

بكسر الـالم  "بلع"يرون أن الكلمة عربية من الفعل حيث)٢(الفَراءالكسائي و اللغوينيهذا القول من 
لذلك شنع اإلمام الشوكاين على القائلني بأعجميتها حيث ؛وفتحها،ومل تذكر املعاجم اللغوية عجمتها

  ".لع وما يشتق منه يف لغة العرب ظاهر مكشوف فما لنا وللحبشة واهلندلفظ الب):"٣(قال
 اجلبت  ـالَىعت هلقَو يف:                       

                                                                 ٥١:النساء   
  

وهم يف ذلك يسـتندون  )٤(،حبشية تعين الشيطان فردةأكثر كتب املعرب تشري إىل أن هذه امل       
أنـه  عن ابن عباس  رويوسعيد بن جبري،فقد ،وعكرمة،املفسرين األوائل،أمثال ابن عباسإىل أقوال 

 )٦(،"الشيطان:بت بلسان احلبشةاجل":وعن عكرمة أنه قال)٥(،"اسم الشيطان باحلبشة:اجلبت" :قال
  )٧(."الساحر بلسان احلبشة:اجلبت":عن سعيد بن جبري قالو

__________________  
حممـد  .،ت٣٨:املهـذب ،٦٧:ت اهلـامشي .،املهذب للسيوطي٢/٥٠٢:فتح القدير،٤/٤٣٦:نثورالدر امل: انظر .١

ية والتركية والزجنيـة والنبطيـة والقبطيـة    ألتوجني،املتوكلي فيما ورد يف القرآن باللغة احلبشية والفارسية واهلند
 .١٢/٦١:روح املعاين ،١/٣٩٦:اإلتقان يف علوم القرآن ،٨:والسريانية والعربانية والرومية والرببرية

  .٢/٥٠٠:،فتح القدير٩/٤٠:تفسري القرطيب:انظر .٢
لفاظ اللغوية القرآنيـة  القليبية يف حل األ التحفةاأللفاظ األعجمية الواردة يف كتاب : ،وانظر٢/٥٠٢:فتح القدير .٣

 .٣٠:دراسة معجمية علمية.....ن موسىاأليب عمر
 ).اهلامشي(٨٠:،املهذب للسيوطي)التوجني(٤٨:،املهذب للسيوطي)أمحد شاكر(٥٢:عرب للجواليقيامل:انظر .٤
، ٨١:ت اهلامشي.املهذب للسيوطي ،١/٤٧٩:،فتح القدير٣/٩٧٤:،تفسري ابن أيب حامت٢/٥٦٤:الدر املنثور:انظر .٥

املتوكلي فيما ورد يف القرآن باللغة احلبشية والفارسية واهلندية والتركية والزجنيـة  حممد ألتوجني،.،ت٤٨:ذبامله
 .١/٣٩٨:،اإلتقان يف علوم القرآن٤:والنبطية والقبطية والسريانية والعربانية والرومية والرببرية

 ،٨/٢٥٢:فتح الباري،٤/١٦٧٣:ي،صحيح البخار١/٣٩٨:قرآن،اإلتقان يف علوم ال١/٤٤١:تفسري البغوي:انظر .٦
 .٥/٥٥:روح املعاين ،٤/١٩٥:،تغليق التعليق١٨/١٧٥:قاريعمدة ال

 / ١:فتح القـدير ،٢/١٠٧:،زاد املسري٥/٢٤٨:،تفسري القرطيب١/٤٤١:بغويتفسري ال،٢/٥٦٥:الدر املنثور:انظر .٧
 :مـدة القـاري  ،ع٨/٢٥٢:البـاري فتح ،١/٣٩٨:،اإلتقان يف علوم القرآن٣/٢٨٣:،تفسري البحر احمليط٤٧٧
  .٥/٥٥:روح املعاين،١٨/١٧٥



 ٧٤٧

تشمل كل ما عبـد وعظـم مـن دون    ة حبشية اتسع معناها لفردامل أن:ليه هناإوالذي أميل         
أما من زعم أن أصل الكلمة يف .وهذا سر اختالف املفسرين بني معىن الصنم  والساحر والكاهن،اهللا

مل جييزوا إبـدال   ه تكلف واضح ،ذلك أن النحاةاللغة اجلبس وأبدلت التاء من السني فذلك قول في
بـالعرب   مث أن التالقح بني اللغات أمر شائع ومعروف خاصة مع احلبشة اليت كان هلا،التاء من السني

  .،وهذا ال يقلل من شأن العربية،بل يدل على سعتها وعامليتهاعالقات جتارية واجتماعية
 حوب  الَىعت هلقَو يف:                            

                                                                                      ٢:النساء  
  

وبه )٢(،عباس عن ابن)١(،والذنب اإلمثتعين  تشري بعض كتب املعرب على أن املفردة حبشية        
فسر باقي املفسرين اآلية،وقيل أا عربية  تناقلتها املعاجم اللغوية على أا لغة حجازية بضم احلـاء  

  )٣(.ومتيمية بفتحها
  

وقد ذكر الدكتور اهلامشي  يف هامش كتاب املهذب الذي حققه ،أن املفـردة هلـا أصـل يف          
ة يف وعليه تكون املفـرد )٤].(HUB[ينطقوا اآلرامية وهي آتية من فعل حاب،مبعىن أذنب،حيث

الغالب من األلفاظ املشتركة بني العربية وغريها من اللغات السامية،الضطراب القـائلني بعجمتـها   
  .ونسبتها إىل غري العرب تارة وإىل قبائل عربية تارة أخرى

  

 دراهم الَىعت هلقَو يف:               ٢٠:يوسف                                                                                                                  
  

ذكر اجلواليقي أنه الدرهم نوع من النقود املعدنية ختتلف قيمته باختالف الزمان واملكان،       
٥(،ذ مل يعرفوا غريهب تكلمت به العرب إمعر(  

__________________  
 ).اهلامشي(٨٥:، املهذب للسيوطي)التوجني(٥١:املهذب للسيوطي:انظر .١
 .حممد ألتوجني.،ت٥٠:،املهذب١/٣٩٩:اإلتقان يف علوم القرآن:انظر .٢
 ،:)تفسـري البحـر احملـيط   (،وتبعهم على ذلك أبو حيـان )،٣/٢٤٤:،تفسري الثعليب٥/١٠:تفسري القرطيب:انظر .٣

 ].حوب:[الصحاح.(واجلوهري.)٤١٩:فتح القدير(شوكاينوال
 .٨٥:اهلامشي.ت.املهذب للسيوطي .٤
  .عبد الرحيم.ف.ت،٣٠٧:املعرب:انظر .٥



 ٧٤٨

 سكت عنه السـيوطي يف املهـذب،  كذلك ومل يذكر أصله ال هو وال ابن دريد يف اجلمهرة،        
ـ "الدرهم فارسي معرب):"١(اجلوهري إىل الفارسية فقال ونسبه        :")٢(،فقـال ن منظور،ووافقه اب

الدرهم فارسي معرب فأصـله  ):"٣(،وقال ابن كمال باشا"معرب فارسي-لغتان–الدرهمو الدرهمو
دفَ م،رغبزيادة اهلاء إحلاقا له بصيغة ر ي"للف٤(.قاله الدكتور إبراهيم السامرائي ، والكالم نفسه"ع(   
  

  ] The Universal Oxford Dictionary[واملفردة يرجعها معجم أكسفورد العاملي        
أمـا  ]drakhme[ من اليونانيـة ]dragme[اليت كانت تكتب سابقا]drachme[إىل الفرنسية 

فريجعها إىل اإلنكليزيـة   ] The Concise Oxford Dictionary[ معجم أكسفورد الوجيز
ــورة  ــطية يف ص ــأخرة] dragme[الوس ــة املت ــن الالتيني ــة] dragma[ م ــن اليوناني  م

]drakhme.[العربية إىل اليونانية"درهم"ويرجع هذان املعجمان وغريمها]drakhme ).[٥(  
  

 دينار  الَىعت هلقَو يف:                     

                                                                              ٧٥:آل عمران                                                                                                              

ذكر اجلـواليقي  أنـه   الدينار نوع من النقود املعدنية ختتلف قيمته باختالف الزمان واملكان،       
،كذلك نص صاحب اللسـان  "أو دنار)دين آر(سي،وأصله فار":)٧(كذلك قال الراغب)٦(فارسي،

والدينار لفظ أعجمي تصـرفت فيـه العـرب    :")٩(قال عنه أبو حيانو)٨.(على أنه فارسي معرب
وهو وإن كان معربا فال تعرف له العرب امسـا  :")١٠(،قال عنه اجلواليقي"وأحلقته مبفردات كالمها

  ".تعاىل يف كتابه؛ألنه خاطبهم مبا عرفواغري الدينار،فقد صار كالعريب،لذلك ذكره اهللا 
____________________ 

 .درهم:الصحاح .١
 ]. درهم:[اللسان .٢
 .٤٤، ٤٣:دراسات يف تأصيل املعربات واملصطلح .٣
 .٨٩:معجم ودراسة يف العربية املعاصرة .٤
 .٥٤:هل يف القرآن أعجمي:انظر .٥
 .عبد الرحيم.ف.ت٢٩٠:،ت،املعرب٨٨أمحد شاكر،.ت١٣٩:املعرب .٦
 .٣١٨:ملفرداتا .٧
 ].دنر:[اللسان .٨
 . ٢/٥٢٢:تفسري البحر احمليط .٩

  .١٣٩:أمحد شاكر.املعرب،ت .١٠
  



 ٧٤٩

أنـه التـيين األصـل     عبد الـرحيم .ف/د بوتبعه حمقق املعر)١(ويرى روفائيل اليسوعي         
ة التينية جاءت للعرب عن طريق الفرس فردن املوعليه فإ)٢(،"دينا ريوس"]DENARIUS[من

وأما من يدعي أن الكلمة .،ألن الفرس أقرب للعرب من غريهم وأكثر تعامال معهمفتومهوها فارسية 
وهـذا   وأدغمت النونـان، "نار"و"دين"من  هعربية فإنه يف الغالب يعتمد على التركيب الذي يظن أن

  .الذي يعتمد عليه العلمي التحليل ال يصل لدرجة الدليل
  

 رمزا  الَىعت هلقَو يف :                     

                                                                             ٤١:آل عمران                                                                                                 
  

هو حتريك الشفتني :"عن رمزا قوله)٤(نقل السيوطي عن الواسطي و)٣(،عده ابن اجلوزي من املعرب
  :والذي يترجح لدي القول بعربيتها وذلك ."بالعربية

 .لقلة القائلني بأعجميتها .١
 .منهاكثرة االشتقاقات ل .٢

  

 رهوا  الَىعت هلقَو يف :                  ٢٤:الدخان                                                                                                           
  

  :اختلف القائلون بأعجمية املفردة يف أصلها ،وهم يف ذلك على قولني
  

  )٥.(يرى أن الكلمة من أصل سرياين، نقله السيوطي عن الواسطي:األول
  

  )٦.(يرى أن الكلمة من أصل نبطي،عن أيب القاسم:الثاين
______________  

  ٢٧٨:غرائب اللغة العربية .١
 . ٢٩٠:املعرب .٢
 .٣٥٠:فنون األفنان:انظر .٣
املتوكلي فيما ورد يف القرآن باللغة احلبشية والفارسية واهلندية والتركية والزجنيـة والنبطيـة والقبطيـة    : انظر .٤

 .١/٤٠٠:،اإلتقان يف علوم القرآن١٠:ية والرومية والرببريةوالسريانية والعربان
املتوكلي فيما ورد يف القرآن باللغة احلبشية والفارسية واهلندية والتركية والزجنية والنبطية والقبطية : انظر .٥

ة خري سبل اهلدى والرشاد، يف سري ،١/٤٠٠:،اإلتقان يف علوم القرآن٩:والسريانية والعربانية والرومية والرببرية
، األلفاظ األعجمية الواردة يف كتاب التحفة القليبية يف حل األلفاظ اللغوية القرآنية أليب عمران ١٠/٢٩٣:العباد

 .١٣٦:دراسة معجمية علمية.....موسى
 .املصادر السابقة:انظر .٦

  



 ٧٥٠

  
 يعرف عن أكثر أهل اللغة والتفسري القول بأعجميتها،وكأم بذلك يرون عربيتها،على أن مـن ومل 

  )١.(الفجوة الواسعة:الساكن،والثاين:العلماء من يرى أن الرهو وجهان عن العرب،أحدمها
 

  :والذي يترجح لدي القول بعربيتها وذلك لألسباب التالية
 .قلة القائلني بأعجمية الكلمة،وهذا يدل على ضعف القول بأعجميتها .٣
 .كثرة االشتقاقات تدل على أن العرب قد عرفوها .٤
 .بأعجميتها ،فهي عند الواسطي سريانية،وعند أيب القاسم نبطية اضطراب القائلني .٥

 
 الروم  الَىعت هلقَو يف: :          ٢:الروم    

  
أصل تسمية الروم نسـبة إىل  ورومي يف الواحد،وروم يف اجلمع،:ل املعروف،يقالياجل:الروم          

هلذا اجليل "،والروم اسم علم لسهل الالتيين بشبه اجلزيرة اإليطاليةمدينة روما أو رومية،إحدى دول ا
،أطلقه العرب على البيـزنطيني  )٢(عن اجلواليقي" تكلمت به العرب قدميا ونطق به القرآن من الناس،

،واليت تنسب إىل مؤسسـها األسـطوري وأول   "روما"سكان اإلمرباطورية الرومانية،نسبة إىل بلدم
  .ولعله جاء للعرب عن طريقهم )٣(،وهو بالسريانية روما أو رومي ]ROMULUS[ ملوكها

  
قـوم مـن   علم من األعالم األعجمية املوجودة يف القرآن الكرمي،"الروم"جيمع العلماء على أن        

، نفسـهم بـه أ  مبا مسوا  مساهمالقرآن الكرمي  همملا ذكر،تهم وفق لغ األقوام مسوا أنفسهم ذا االسم
  )٤.(وف عربيةوأوردها حبر

  
______________  

  
 .٤/٢٧٩:،الكشاف٢٧/٢١١:التفسري الكبري:انظر .١
 .اهلامشي.ت.٩٤:املهذب للسيوطي:وانظر.عبد الرحيم.ف.،ت٣٣٥أمحد شاكر، .،ت١٦٣:املعرب .٢
 .  عبد الرحيم.ف.،ت٣٣٦:تعليق احملقق على هامش املعرب:انظر .٣
 .٦:األعالم األعجمية يف القرآن تعريف وبيان:انظر .٤

  



 ٧٥١

 زجنبيل  الَىعت هلقَو يف:                                    
                                                                            ١٧:اإلنسان        

  :مخسةة يف أصلها على أقوال لف القائلون بأعجمية املفرداخت
يف سياق حديثه عن األمساء  الثعاليب يرى أن الكلمة من أصل فارسي،وهذا القول منسوب إىل:األول

  .،إذ يرى أن أصلها شنكبيل)٢(كذلك قال به السيد ادي شري)١(،اليت تفردت ا الفرس دون العرب
يت كـالقرون،  أي العروق ال)شزنكوير(خوذة أصال من السنسكريتية،وأصلهايرى أن الكلمة مأ:الثاين

  )٣.(عبد الرحيم. وهذا الرأي أختص به ف
 )٥(اليقي،اجلـو ) ٤(،يرى أن الكلمة معربة دون اإلشارة إىل أصلها،ومن هؤالء ابن دريـد :الثالث

  )٧.(واخلفاجي)٦(واأللوسي،
) ٨(،روفائيل خنلة اليسوعيقال بذلك ،]ZINGEBRI[:يرى أا أغريقية يونانية يقولون فيه:الرابع

  )٩.(واهلامشي
 ):١٠(حيث قال-رمحه اهللا-نص على عربيتها الشيخ أمحد شاكر ومن الذين يرى أا عربية،:اخلامس

والدكتور جاسر أبو صفية كـذلك  ".هي مما ورد يف القرآن،وكفى ذا دليال على أا عربية األصل"
أخذ العـرب  كيف ي"يرى عربيتها،ودليله على عربيتها نباته يف بالد العرب بأرض عمان،إذ يتساءل

  )١١".(اسم نبات يزرع يف بالدهم من أناس ال يعرفون الزجنبيل إال من العرب؟
___________________  

 .٣٣٢:فقه اللغة .١
فصـل يف األلفـاظ الفارسـية    امل :يراين يف،كذلك قال به زبان شاسي إ٨٠:معجم األلفاظ الفارسية املعربة .٢

ن اتحفة القليبية يف حل األلفاظ اللغوية القرآنية أليب عمـر األلفاظ األعجمية الواردة يف كتاب ال ،٨٥:ةاملعرب
 .١٣٩:دراسة معجمية علمية.....موسى

 .٣٥٥:عبد الرحيم.ف. املعرب،ت .٣
 . ٢/١٢١٨:مجهرة اللغة .٤
 .٨/٤٣٨:،زاد املسري٩٤:املهذب للسيوطي:،وانظر١٧٤:أمحد شاكر.املعرب،ت .٥
 . ٢٩/١٦٠:روح املعاين .٦
 .١١٤:ن الدخيلفيما يف كالم العرب م شفاء الغليل .٧
 ٢٥٩:غرائب اللغة العربية .٨
 .٩٤:حاشية املهذب:انظر .٩

األلفاظ األعجمية الواردة يف كتاب التحفة القليبية يف حـل األلفـاظ   : ،وانظر٢٢٢:أمحد شاكر.ت:املعرب .١٠
 .١٣٩:دراسة معجمية علمية.....اللغوية القرآنية أليب عمران موسى

  .٦٠:معرب القرآن عريب أصيل .١١



 ٧٥٢

يف  أصلهاو ،"جنزبيل"تلفظها العامةاليت "زجنابريا"ة هندية األصل من الكلمةفرداملأن  يل إليهوالذي أم        
مث "شـنكبيل "،جاءت للعرب عن طريق فارس الذي عرفوه باسمشرنكوير"السنسكريتية"اهلندية القدمية ةاللغ

ه العرب بامسه الـذي  ، فعرفت"زجنبيل"،فـ"جنزبيل"مث لفظتها العامة"زجنابريا"وصلت إىل العرب فعربوه بـ
ولعله أول ما وصل من بالد العرب أرض عمان فـزرع مث عرفـت   .جاء به،وورد يف القرآن كما عرفوه

  .به،وهذا متوقع ألن أكثر البهارات والعقاقري واألطياب عرفت به اهلند
  

 سرادق الَىعت هلقَو يف:                   
                                                                              ٢٩:الكهف   

السرادق باتفاق العلماء مفردة أعجمية من أصل فارسي،إال أم اختلفوا يف أصلها الفارسي،وهم يف        
  :ذلك على مخسة أقوال

والـدكتور صـبحي   )١(،وهو الدهليز،وبه قـال اجلـواليقي  "سرادار"سية يرى أن أصلها يف الفار:األول
  )٣(.وغريهم)٢(الصاحل،

  )٤.(،وبه قال الشهاب اخلفاجي"سراطاق"يرى أن أصلها يف الفارسية:الثاين
  )٥.(ستر الديوان،وبه قال األلوسي:،أي "سرايرده"يرى أن أصلها يف الفارسية:الثالث
  )٦.(ا إىل أصلها يف الفارسية،كما فعل الراغب األصفهاينيرى أا فارسية،ومل يشريو:الرابع

) ٨(وروفائـل اليسـوعي  )٧(،الفارسي القدمي،كجفري آرثر:وهو قول املعاصرين يرى بأن أصلها:اخلامس
والصواب أنه معرب بالفارسية القدمية،وهو بالفارسية احلديثـة  ):"٩(عبد الرحيم الذي يقول.والدكتور ف

  ".أو القصر والبناء العايل سراو وسراي مبعىن البيت"
________________  

،تفسري البحـر  )اهلامشي(ت.٩٨:املهذب:أمحد شاكر، وانظر.،ت٢٠٠:عبد الرحيم،املعرب.،ف٣٩٨:املعرب .١
 .٦/٩٢:احمليط

 .٧٢:هل يف القرآن أعجمي:،وانظر١٧٨:دراسات يف فقه اللغة .٢
 .٨٦:ةة املعربفصل يف األلفاظ الفارسيامل:كذلك قال بذلك زبان شاسي ايراين يف .٣
،هل يف القـرآن  ٣٩٩:ف عبد الرحيم:املعرب،ت:،وانظر١٣١:فيما يف كالم العرب من الدخيل شفاء الغليل .٤

 .٧٣:أعجمي
 .١٥/٢٦٨:روح املعاين .٥
 .١٥/٢٦٨:روح املعاين:، وانظر٤٠٦:املفردات .٦
 .٣٩٩:ف عبد الرحيم:املعرب،تحاشية  انظر .٧
 .٣٣٢:غرائب اللغة .٨
  .٣٩٩:ف عبد الرحيم.املعرب،ت .٩



 ٧٥٣

ة فارسية،عرفها الفرس قبـل العـرب،   ون باملعرب قدميا وحديثا أن املفردوهكذا يكاد يتفق املهتم       
؛ذلك أن السرادق حائط حول الفسطاط،وغالبا مـا  "سراطاق":من الفارسية القدميةوأخذها العرب منهم 

لـيس يف كـالم    همع بيوت األعراب،يؤكد ذلك أيضا أن قصور أهل الترف،وهذا ما ال يتناسبيكون يف 
  )١.(كما يقول الراغب العرب اسم مفرد ثالثه ألف

  

 سلسبيل  الَىعت هلقَو يف :                  ١٨:اإلنسان      
  

والذي يظهر يل أا عربية شـرحها  )٣(.ونقله عنه السيوطي)٢( أن املفردة أعجمية اجلواليقيذكر        
): ٤(ذكرها أبو حامت الرازي ضمن الكلمات اليت أحـدثها اإلسـالم،فقال  اللغويون ومل يقولوا بعجمتها،

،ولعـل  .."وأسامٍ جاءت يف القرآن مل تكن العرب تعرفها،وال غريها من األمم،مثل تسنيم وسلسـبيل "..
 ا القـول ضـعيف،  ة ممنوعة من الصرف للعلمية والعجمـة، وهـذ  ئلني بأعجميتها استدلوا بأن املفردالقا

 )٥(قال الشيخ أمحد شـاكر واملتقدمون إمنا اختلفوا يف صرفها وعدمه الختالفهم يف أا نكرة أو أا علم،
إمنا اختلف املتقدمون يف صرف الكلمة ومنعها من الصرف؛ الختالفهم يف أا نكرة،أو أا علـم مينـع   :"

منع الصرف الجتمـاع  :")٦(مثال الزمخشرِيقال ف،"للعلمية والتأنيث،ومل يقل أحد أبدا للعلمية والعجمة
  .،ومل يقل للعلمية والعجمى"العلمية والتأنيث

  

 العرم  الَىعت هلقَو يف :                      ١٦:سبأ   
   

  :نياختلف القائلون بأعجمية املفردة،وهم يف ذلك على قول
) ٧(،"وهي املسناة اليت جيمع فيها املاء مث ينبثـق العرم باحلبشية :"أا حبشية، ويروى عن جماهد قوله:األول

  )٨".(العرم املسناة بلسان احلبشة":قوله ابن جبريكذلكُ روِي عن سعيد 
____________________  

 .١٥/٢٦٨:روح املعاين:، وانظر٤٠٦:املفردات .١
 .ف عبد الرحيم:،ت.٣٨٠املعربأمحد شاكر، .،ت١٨٩:املعرب .٢
 .حممد ألتوجني.،ت٦٣:اهلامشي،املهذب.،ت١٠١:املهذب .٣
 .١/١٣٤:كتاب الزينة يف الكلمات اإلسالمية العربية .٤
األلفاظ األعجمية الواردة يف كتاب التحفة القليبية يف حل األلفاظ : أمحد شاكر،وانظر.،ت١٨٩:حاشية املعرب .٥

 .١٦٣:دراسة معجمية علمية.....اللغوية القرآنية أليب عمران موسى
 .٤/٦٧٢:الكشاف .٦
حممد ألتوجني،الدر .،ت٧٣:، املهذب)اهلامشي(١١٨:،املهذب ١/٤٠٣:اإلتقان يف علوم القرآن:انظر .٧

 .١٠/٣١٦٦:،تفسري ابن أيب حامت٦/٦٩٠:املنثور
 .٢٢/١٢٦:،روح املعاين٧/٢٥٩:تفسري البحر احمليط:انظر .٨



 ٧٥٤

  

  )١.(عباس أا عربية،مبعىن الشديد،عن ابن:الثاين
  

  :دي القول بعربيتها،وذلك لألسباب التاليةوالذي يترجح ل
  

ـ كثرة االشتقاقات من الكلمة عند العرب،تدل على أصوهلا العربية،وقد ذَ:األول يف دراسـيت   تركَ
تدل على اسـتخدام الشـعراء    من الشواهد الشعرية  اليت اًاشتقاقات مادة عرم،وعدد للمفردة بعض

  .للمفردة
  

 اةُنساملُ:العرم":وقال عمرو بن شرحبيل)٢(،كثرة القائلني بعربيتها،فقد صرح األخفش بعربيتها:الثاين
  )٤(.افقه املغرية بن حكيموو)٣(،"بلحن اليمن

  

املستخدمة يف هلجة أهل اليمن،وتعين السـد أو  " عرميني"من كلمة العرم كلمةثبوت اشتقاق :الثالث
  )٥(.حلفريات اليت نفذت يف جنوب اليمناحلاجز،وعثر على هذه الكلمة أثناء ا

  

ألن فيه سعيد بـن مسـلم بـن أيب    ؛ضعيف)٦(أن األثر الذي أخرجه ابن أيب حامت عن جماهد:الرابع
  ."مهصدوق،و):"٧(الوضاح،وقد قال فيه احلافظ ابن حجر العسقالين

________________  
احملرر الوجيز يف تفسـري  ،١٠/٣١٦٦:يب حامتتفسري ابن أ، ،٢٢/٨٠:تفسري الطربي،٦/٦٩٠:الدر املنثور :انظر .١

 معـاين القـرآن  ،٤/٣٢٣:فتح القـدير ،٦/٤٤٥:زاد املسري ،٣/٢٤٤:تفسري الثعاليب، ،٤/٤١٤:الكتاب العزيز
 .٢٢/١٢٦:املعاين روح .٥/٤٠٧:للنحاس

 .٢٢/١٢٦:املعاين روح:انظر .٢
الزاهـر يف  ،٤/٢٨٧:ليـق تغليق التع،١٩/١٢٩:عمدة القاري ،٨/٥٣٦:،فتح الباري٤/١٨٠٣:صحيح البخاري .٣

سد يبىن حلجز ماء السيل أو النهر بـه  :،واملسناة١/٣٨٠:اإلتقان يف علوم القرآن ،١/٣٠٧:معاين كلمات الناس
ونسبه يف مهدان رة،ميس أبوعمرو بن شرحبيل كنيته و ]سىن:املعجم الوسيط.[مفاتح للماء تفتح على قدر احلاجة

وال : قالوال مسـروق؟ :،قيلأن أكون يف مسالخه من أيب ميسـرة  ما رأيت مهدانيا أحب إيل:قال بعض السلف
 ]١/٨٥:السلوك يف طبقات العلماء وامللوك [.وكان يقول ليت أين مل أكن شيئا قطمسروق،

الصنعاين األبنـاوي معـدود يف   املغرية بن حكيم هو .٢٢/١٢٦:،روح املعاين٧/٢٥٩:تفسري البحر احمليط:انظر .٤
الصحابة منهم عمر وأبو هريرة وغريمها وذكره ابن اجلوزي يف صفة الصـفوة   فضالء صنعاء أخذ عن مجاعة من

السلوك يف طبقـات   ...[وقال سافر املغرية من صنعاء إىل مكة مخسني سفرا حافيا حمرما صائما ال يترك التهجد
 ]١/١١٣:العلماء وامللوك

 http://www.al-yemen.org/vb/showthread.php?t=152852 :انظر الرابط التايل .٥
 .١٠/٣١٦٦:تفسري ابن أيب حامت: انظر .٦
 .١/٥٠٧:تقريب التهذيب .٧



 ٧٥٥

  فوم الَىعت هلقَو يف:                  

                                                ٦١:البقرة                                                  
  

  :ة يف أصلها على قولنياختلف القائلون بأعجمية املفرد
  

وبه قـال  )١(،اسطييرى أا من أصل عربي،وتعين احلنطة،وهذا القول نقله السيوطي عن الو:األول
  )٢.(الدكتور اهلامشي

يرى أا من أصل فارسي،وتعين احلنطة،واحلمص،واخلبز،وسائر احلبوب اليت ختبز،وبه قال السيد :الثاين
  )٣.(أدي شري

  

،ويف )شـوم (ت،ففي األكديةوالذي يترجح يل أن املفردة مما تشترك فيه العربية مع عدد من الساميا
لذلك مل يقل بعجميتـها  )٤(،]-UM:[)شوم( العربية احلديثةويف]TOUMO[ :)توما( اآلرامية

أما أكثر أهل اللغة والتفسري فقد نصوا .سوى الواسطي، ولعله مسعها عند غري العرب فحكم بعجمتها
  : في قَولـه تعـالَى  على عربيتها،فقد أخرج الطربي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما     

واحلسـن  )٦(دون أن يشري إىل عجمتها،وروي مثل ذلـك عـن جماهـد،   )٥"(احلنطة واخلبز:"قال
وا زبِتاخ:يأَ،انوا لَوما فُهلُهأَ:يقول،هي لغة قدمية":)٩(الفَراءيؤيد ذلك قول )٨(وعطاء، )٧(البصري،

  )١٠.(،ومن املعاصرين الذين قالوا بأا من الكلمات السامية برجشتراسر"انلَ
_____________  

 .مسري حليب.ت،١٠٢:اهلامشي،املهذب.،ت١٢٣:،املهذب١/٤٠٣:اإلتقان يف علوم القرآن:انظر .١
 . اهلامشي.،ت ١٢٣: انظر حاشية املهذب .٢
 .١٧٨:هل يف القرآن أعجمي:،وانظر١٢٢:معجم األلفاظ الفارسية املعربة .٣
األلفـاظ اللغويـة   التحفة القليبية يف حـل  ،األلفاظ األعجمية الواردة يف كتاب ١٢٣/اهلامشي.املهذب،ت:انظر .٤

 .٢٠٣:القرآنية
،تفسـري  ١/١٢٣:، تفسري ابن أيب حامت٣/٩٣:،التفسري الكبري١/١٧٦:الدر املنثور:انظر،و١/٣١١:تفسري الطربي .٥

  .١/٣٩٥:،تفسري البحر احمليط١/٨٨،زاد املسري ١/١٠٢:،تفسري ابن كثري١/٨٦:السمعاين
تفسري ابـن   ،١/١٥٣:،احملرر الوجيز١/١٧٧:ملنثور، الدر ا٣/٩٣:،التفسري الكبري١/٣١١:تفسري الطربي :انظر .٦

 .٨/١٦٢:فتح الباري ،١/٨٤:تفسري السمرقندي ،١/١٠٢:كثري
 .١/٣٩٥:، تفسري البحر احمليط١/٨٨:،زاد املسري١/١٠٢:تفسري ابن كثري: انظر .٧
 .١/٢٠٥:تفسري الثعليب ،١/٧٨:تفسري البغوي،١/٣١٠:تفسري الطربي:انظر .٨
 .١/٤١:معاين القرآن للفراء .٩

  .٥٤٨:العربية والنص القرآين:انظر .١٠



 ٧٥٦

 قسيس الَىعت هلقَو يف :                   

          ٨٢/املائدة  

   
  :ة يف أصلها على ثالثة أقوالاختلف القائلون بأعجمية املفرد

  
  )١.(م،وهذا القول منسوب إىل قطربعىن العاليرى أا بلغة الروم،وت:األول

  
  )٢.(السريانيةيرى أن القسيس الشيخ ب:الثاين

  
  )٣.(يرى أا من أصل آرامي،وتعين الشيخ أو الكاهن،قال به روفائيل اليسوعي:الثالث

  
مرتبة بـني الشـماس   فعال أعجمية عربت،تعين العـامل والشـيخ،   ةالذي يظهر يل أن املفردو         
نقلت إىل العرب عن طريق السـريانية  ،"والقسيس اسم أعجمي عرب):"٤(قال أبو حيان.سقفواأل

أن السريانية من أشهر اللهجات اآلرامية،وقد كانت يف مرحلة من املراحل  ومعروف فظنوها كذلك،
 واملفردة ذات طـابع اللغة األدبية الوحيدة لكل نصارى الشرق األدىن،وانتقلت بعد ذلك إىل العرب،

وقد قلنا سابقا أن معظم األلفاظ اخلاصة بالديانة املسيحية انتقلـت إىل العـرب عـن طريـق     ديين،
  )٥".(تكلمت به العرب وأجروه جمرى سائر كلمام،"السريانية

  
  
  

____________  
  

روح ،٢/٦٧:فـتح القـدير  ،٦/٢٥٧:تفسري القـرطيب ،٣/٧٢:تفسري أيب السعود،١٢/٥٦:التفسري الكبري:انظر .١
 ٧/٣:املعاين

 .٢٤٦:،علم الداللة بني النظرية والتطبيق١١٧:اجلبوري.املهذب،ت:انظر .٢
 .٢٠١:العربية اللغة غرائب .٣
 .٤/٤:البحر احمليط .٤
  .٧/٣:روح املعاين .٥



 ٧٥٧

 قسورة  الَىعت هلقَو يف: :                     
                                                                               ٥١:املدثر        

  

  :مية املفردة يف أصلها على قولنياختلف القائلون بأعج
  

  )١.(ب إىل ابن عباس رضي اهللا عنهيرى أا من أصل حبشي،وتعين األسد،وهذا القول منسو:األول
سد،والشجاع،وهذا القول منسوب إىل السيد أدي يرى أا من أصل فارسي،وتعين العزيز،واأل:الثاين
  )٢.(شري

  

وأكثر أهل اللغة والتفسري )٣(،بلغة قريش،تعين األسد ة عربيةوالذي يترجح لدي أن املفرد            
الربط الذي ربطـه  ابن عباس يف األثر السابق،كذلك يدل عليه  إاليرون عربيتها،ومل يقل بعجمتها 

،الذي كثرت اشتقاقاته،وتنوعت دالالته،ويرجع  السر يف ورة،والفعل قسرأصحاب املعاجم بني القس
  .االختالف يف معناها واهللا أعلم أا لغة عربية قدمية

  

 قطنا  الَىعت هلقَو يف:                          

                                                                                               ١٦:ص            
  

ووافقـه  )٤(اختلف القائلون بأعجمية هذه املفردة، فأبو القاسم يرى أا نبطية،وتعين كتابنا،       
  )٦.(بينما يراها روفائيل اليسوعي أا آرامية)٥(الواسطي فيما حكاه عنه السيوطي،

  

 والذي يظهر يل أن املفردة عربية،وذا قال مجاعة من أئمة اللغة والتفسري،فهذا ابن عباس          
  نافع بن األزرق قال له  أن)٧(الطسيت عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، فقد أخرج يصرح بعربيتها

___________  
،تفسـري  ١/٥١:لـوجيز ،احملـرر ا ٣٠/١٨٧:،التفسري الكبري٨/٣٣٩:اهلامشي،الدر املنثور.،ت١٢٦:املهذب:انظر .١

 .٢٩/١٣٤:روح املعاين،١/٢٨٩:،الربهان يف علوم القرآن١/١٧:الثعاليب
 .١٢٦:معجم األلفاظ الفارسية .٢
 .١/٢٤٦:، معجم لغات القبائل واألمصار٣٠٢:، لغات القبائل الواردة يف القرآن٥٠:اللغات:انظر .٣
 ).اهلامشي(١٢٩:املهذب:،وانظر٤٢:اللغات يف القرآن .٤
 .)اهلامشي(١٢٩:  ،املهذب١/٤٠٤:إلتقان يف علوم القرآنا .٥
 .٢٠١:غرائب اللغة العربية .٦
 .١/٣٥٤:اإلتقان يف علوم القرآن ،٧/١٤٧:الدر املنثور .٧



 ٧٥٨

 العـرب  تعـرف  وهـل :قـال القـط اجلزاء، :قال.      :عن قوله تعاىلأخربين 
  ]الطويل:[أما مسعت األعشى وهو يقول،نعم:؟قالذلك

  

  )١( ويأفق القُطُوطَ يعطي بِغبطته       لَفيته يوم النعمان الْملك والَ
  

ومل يؤثر القول بعجمتها سوى عن أيب القاسم )٢(،"القط يف كالم العرب الصك:"الفَراءقال كذلك 
  .والواسطي

  

 أقفال  الَىعت هلقَو يف:                    
                                                                                   ٢٤:حممد      

  

 :قال أبو هالل:")٣(ما نصه منصور اجلواليقي،إذ قال يقل بأعجمية هذه املفردة سوى أيب مل        
  ]".كوفل[عرب،وأصله قيل أنه فارسي م

  

،ومسي بذلك لصالبته،وأكثر أهل اللغة والتفسـري يـرون   عربيـة  الكلمة أن يظهر يلوالذي          
  .عربيتها،ومل يقل بأعجميتها سوى اجلواليقي فيما حيكيه عن أيب هالل

  

 ُالقلم  الَىعت هلقَو يف:                 
                                                                            ١٣٣:األعراف     

  

أـا   والـراجح )٤(،مل يقل بأعجمية هذه املفردة سوى الواسطي، فيما حكاه عنه السيوطي         
عربيتها،يدل عليه أيضا شهرة مادة الكلمة عند العرب،وكثـرة  عربية، أمجع أئمة اللغة والتفسري على 

  .القائلني بعربيتها يف مقابل من قال بأعجميتها،وهو القول الوحيد املنسوب إىل الواسطي
  

________________  
،اإلتقـان يف علـوم   ٢١٠/ ٣:،الفـائق ٢٥٨/ ٩:،ذيب اللغة١٥٠/ ١:،مجهرة اللغة١٢٩/ ١:البيت يف ديوانه .١

،البحـر  ٢٣/١٣٤:،تفسري الطـربي ٨٨/ ٦:،معاين القرآن٢٠٩/ ٢:،غريب احلديث البن قتيبة٣٥٤/ ١:القرآن
 .يفضل ويعلو:ويأفق.١٧٣/ ٢٣:،روح املعاين٣٧٢/ ٧:احمليط

 .٨/١٨٢:تفسري الثعليب ،١٥/١٥٧:تفسري القرطيب :انظر .٢
 .أمحد شاكر.،ت٢٧٦: املعرب .٣
  ).اهلامشي(١٣٠:،املهذب١/٤٠٤:اإلتقان يف علوم القرآن .٤



 ٧٥٩

 ماروت  الَىعت هلقَو يف:                    
                                                                           ١٠٢:البقرة           

          

 من األعالم األعجمية املوجودة يف القرآن الكـرمي، ي ماروت اسم أعجم اتفق أئمة اللغة أن         
منقول مـن السـريانية إىل العربيـة، وأصـله     )١.(ذكره اجلواليقي ضمن األمساء األعجمية املعربة

مشتقا من ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة،ولو كان عربيا )٢(مبعىن السيادة والسلطة،"مروثا"فيها
وليس من زعم اشتقاقهما ):"٣( احلليب عن ماروت وهاروت قال السمني.املرت ملا منع من الصرف

،وماروت يف اآليـة  "من اهلرت واملرت مبصيب،لعدم انصرافهما،ولو كانا مشتقني كما ذكر النصرفا
للعلمية ة عن الكسرة؛ألنه ممنوع من الصرف جمرور على أنه بدل من امللكني،وعالمة جره الفتحة نياب

  .والعجمة
  

 ميكال   َق ـيف  ـالَىعت ـهلو:                 

                                              ٩٨:البقرة   
  

اليقي ضمن اجلوميكال هو اآلخر اسم علم أجنيب،ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة،ذكره          
يكال أمساء مل تكن العرب جربيل وم:"قال الكسائي.ومل يقل أحد خبالف ذلك)٤(األمساء األعجمية،

مركبة معناها من  اسم ملك عربانية):"٦(قال عنه جورج غريب )٥(،.".تعرفها،فلما جاءت عربتها
    :ارور قبله معطوف على"جربيل"جمرور مثله،ألن "جربيل"يف اآلية معطوف على وهو،"مثل اهللا

          الفتحة بدل الكسرة ؛ألنه ممنوع من الصرف "ميكال"وعالمة جر
  .للعلمية والعجمة

________________  
 .١٧٤:األعالم املمنوعة من الصرف يف القرآن الكرمي: انظر .١
  .١٧٤:قرآن الكرميم،األعالم املمنوعة من الصرف يف العبد الرحي.،ف٦٢٩:املعرب .٢
 .٢/٣٣:الدر املصون .٣
 .عبد الرحيم.ف ،٦٠٠:املعرب .٤
 أمحد شاكر،مطبعة دار الكتب،.،ت٣٧٥: املعرب،،أمحد شاكر٣٢٧،:املعربعبد الرحيم،.ف،٦٠٠:املعرب .٥

 .١٧٤:األعالم املمنوعة من الصرف يف القرآن الكرمي
  .٣٤٧:أسرار اللغة .٦



 ٧٦٠

 مناص  الَىعت هلقَو يف:                           
                                                                                            ٣:ص   

  

) ١(بطيـة، أن املفردة تعين الفرار بالن يرى أبو القاسم والواسطي فيما حكاه عنهما السيوطي        
،وأكثر أهـل  ت اشتقاقااوالصحيح أا عربية، استعملت بكثرة يف الشعر والنثر قدميا وحديثا،وتعدد

وابن اجلوزي يرى أا  تعرضت هلا املعاجم دون أن تشري إىل عجمتها،اللغة والتفسري يرون أا عربية،
نـافع بـن    فـريوى أن  عربيتها،بن عباس يرى بإمام املفسرين،وحرب األمة عبد اهللا و)٢(.بلغة مهدان

  :أخربين عن قوله تعاىل:لهقال األزرق         فأجابه  لـيس  :"بقوله
ستشهد بنعم، وا  فأجابه ابن عباس"وهل تعرف العرب بذلك:،مث سأله ابن األزرق فقال"حبني فرار

  ]الطويل: [له ببيت األعشى الذي يقول فيه
  

٣(وقد بنت منها واملناص بعيد   كر  ى الت حني تذَّليل تذكرت(  
  

 هاروت الَىعت هلقَو يف:                    
                                                                            ١٠٢:البقرة            

  

،منقول هاروت من األعالم األعجمية املوجودة يف القرآن الكرمي،ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة        
ولو كان عربيا مشتقا من اهلرت ملا منع مـن  )٤(،ويقال أصله هرتا مبعىن اخلصام،من السريانية إىل العربية

تقاقهما من اهلـرت واملـرت   وليس من زعم اش):"٥(قال السمني احلليب عن ماروت وهاروت .الصرف
،وماروت يف اآلية جمرور على أنه بدل مـن  "مبصيب،لعدم انصرافهما،ولو كانا مشتقني كما ذكر النصرفا

  .امللكني،وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ألنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة
___________  

حممد .،ت٨٨:مسري حليب، املهذب.،ت١٢٥:املهذب .اهلامشي.،ت١٤٨:،املهذب١/٤٠٥:اإلتقان يف علوم القرآن .١
 .ألتوجني

 ).اهلامشي(١٤٨:حاشية املهذب:،وانظر٣٤٩:فنون األفنان .٢
روح ،١/٣٧١:اإلتقان يف علوم القرآن،٤/٤٢٢:فتح القدير،٧/١٤٤:الدر املنثور:البيت منسوب لألعشى يف .٣

 .٢٣/١٦٥:املعاين
 .١٧٤:األعالم املمنوعة من الصرف يف القرآن الكرمي: انظر .٤
  .٢/٣٣:الدر املصون .٥



 ٧٦١

 هيت  الَىعت هلقَو يف:                     

                                             ٢٣:يوسف    
       

  :قولنيعلى ،وهم يف ذلك بأي لغة هي "كهيت ل"اختلف العلماء يف قوله        
  

هي :"،يدل على احلث على الشيء،قال جماهدهلم وأقبل وتعالأا عربية،وأا اسم فعل مبعىن :أحدها
 ابـن األنبـاري   ونقل عن)١(،"لغة عربية تدعوه ا إىل نفسها،وهي كلمة حث وإقبال على األشياء

ألن أصله مـن  ؛قل يف أفواههم آخرا فأتى اهللا بهدرس وإال أا مما  ،قريش قيل إا من كالم: "قوله
،ويستوي فيها الواحد واجلمع واملؤنث واملذكر، إال ة ال مصدر هلا وال تصرففردوهذه امل، كالمهم

  )٢(."هيت لكم وهيت لكنولكما  هيت:،فتقول"لك"أن العدد والتذكري والتأنيث يظهر يف 
  

  :أقوال عدة على يف أصل املفردة ،واختلف من قال ذلكأا غري عربية:الثاين
  

يقال إا لغة ألهل حوران سقطت :")٥(الفَراءقال )٤(.والكسائي)٣(،قاله عكرمةأا حورانية، -١
هـي لغـة ألهـل    :"كان الكسائي يقول:القاسم بن سالم ،وقال أبو عبيد"إىل أهل مكة فتكلموا ا

 سألت شيخا عاملا من حوران فذكر أاف":ةقال أبو عبيد ٠٠٠حوران وقعت إىل احلجاز معناه تعال
  )٦(."لغتهم

___________  
،عمـدة  ٢/٤٧٤:،تفسري ابـن كـثري  ٥/٢٠٩:،تفسري الثعليب٩/١٦٥:،تفسري القرطيب٤/٥٢٠:الدر املنثور:انظر .١

 .٥٥٢:العربية والنص القرآين،١٢/٢١٢:روح املعاين،١٨/٣٠٥:القاري
 . ٤/٢٠٣:زاد املسري:انظر .٢
 روح املعـاين ،مسـري حلـيب  .ت١٣٢،١٣٣:املهذب،)اهلامشي(١٥٧:،املهذب٥/٢٩٤:طتفسري البحر احملي:انظر .٣

:١٢/٢١٢.  
  .املصادر السابقة:انظر .٤
، العربيـة والـنص   ٢/١٤٢٠"،األفعـال يف القـرآن الكـرمي   ٤/٢٠٣:زاد املسري:انظر،و٢/٤٠:معاين القرآن .٥

  .٥٥١:القرآين
،تفسـري  ٣/١٧:فتح القـدير ،٢/٤٧٥:تفسري ابن كثري،٩/١٦٤:،تفسري القرطيب١٢/١٨٠:تفسري الطربي:انظر .٦

 .٥٥٢:العربية والنص القرآين ،٥/٢٠٩:ليبالثع

 



 ٧٦٢

كلمة بالسريانية  ]هيت[:قال ابن عباس واحلسن):"٢(وعند القرطيب)١(،قاله احلسن،أا بالسريانية-٢
  ".تدعوه إىل نفسها

  )٤(. وزيذا قال ابن اجل)٣(،"معناها بالقبطية هلم لك:"السدي عن،أا بالقبطية -٣
  )٥".(أعربه القرآنتعال،:أي"هيتاجل"ت لك بالعربانيةهي:"أا عربانية،عن أيب زيد -٤
  )٦.(مروي عن ابن عباس رضي اهللا عنه أا من أصل نبطي،وهذا -٥

  

،الضطراب القـائلني  والذي يظهر يل أا من األلفاظ املشتركة بني العربية وغريها من اللغات السامية
ابـن  وألن هلا املعىن نفسه يف كل اللغات،وإىل ذلك أشـار  )٧(،ثر من لغةا إىل أكبعجمتها ونسبته

وفاق بني لغة قريش وأهل حوران كما اتفقت لغة العرب والـروم  :"فيما نقل عنه أنه قال األنباري
ولغة العرب واحلبشـة  "الغساق"ولغة العرب والترك يف"السجيل"ولغة العرب والفرس يف"القسطاس"يف
وال يبعد ):"٩(ةلمفردان األندلسي يف سياق تفسريه لوإىل ذلك أيضا أشار أبو حي)٨(،"لليلناشئة ا يف

  ".اللغات يف لفظ فقد وجد ذلك يف كالم العرب مع لغات غريهم  اتفاق
_______________  

،فـتح  ٣/١٩:،فـتح القـدير  ٤/٢٠٣:،زاد املسـري ١٢/١٨٠:،تفسري الطـربي ٢/٤٧٤:تفسري ابن كثري:انظر .١
 ،مسـري حلـيب  .،ت١٣٣:املهـذب  ،)اهلامشي(١٥٧:، املهذب١/٤٠٦:، اإلتقان يف علوم القرآن٨/٣٦٤:الباري
، العربية والـنص  ٢/١٤٢٠"، األفعال يف القرآن الكرمي١/٩٦٤:كتاب الكليات حممد ألتوجني،.،ت٩٢:املهذب
 .٥٥٢:القرآين

 . ٩/١٦٤:تفسري القرطيب .٢
 ،تفسري القرطيب٤/٢٠٣:،زاد املسري١٢/١٧٩:الطربي،تفسري ٢/٤٧٤:تفسري ابن كثري،٤/٥١٩:الدر املنثور:انظر .٣

 .٥٥٢:،العربية والنص القرآين٥/٢٠٩:،تفسري الثعليب٥/٢٩٤:،تفسري البحر احمليط٩/١٦٤:
  .١٧٦:فنون األفنان .٤
،فتح ١/٤٠٦:،اإلتقان يف علوم القرآن١٨/٩١:،التفسري الكبري]هيت:[،اللسان،التاج٦/٢٠٨:ذيب اللغة:انظر .٥

  .٢/١٤٢٠:، األفعال يف القرآن الكرمي١/٩٦٤:الكليات ،كتاب٨/٣٦٤:الباري
املتوكلي فيما ورد يف القرآن باللغة احلبشية والفارسية واهلندية والتركية والزجنية والنبطية والقبطية والسريانية  .٦

حممد .،ت٩٢:مسري حليب، املهذب.،ت١٣٢:، املهذب)اهلامشي(١٥٦:،املهذب١١:والعربانية والرومية والرببرية
 .وجنيألت

 .٨١:يف التذوق اجلمايل لسورة يوسف:انظر .٧
  .١/٩٥٩:،كتاب الكليات١٨/٩١:التفسري الكبري: انظر .٨
 .٥/٢٩٤:تفسري البحر احمليط .٩

 



 ٧٦٣

 الياقوت  الَىعت هلقَو يف :                 ٥٨:الرمحن      
  

  :أصلها على قولنياختلف القائلون بأعجمية املفردة يف 
  

) ٢(،واجلـواليقي )١(،يرى أا من أصل فارسـي،وهو قـول املتقـدمني،أمثال الثعـاليب     .١
فارسي معرب،الواحدة ياقوتة واجلمع :الياقوت):"٤(قال اجلوهري حتت مادة يقت)٣(.والسيوطي

 ".يواقيت
 

 وروفائيـل )٥(،انسـتاس الكرملـي  :يرى أا من أصل يوناين،وهو قول املتأخرين،أمثـال  .٢
 )٩.(وعبد الرحيم)٨(والتهامي )٧(،واهلامشي) ٦(،اليسوعي

  

،جاءت للعرب عن طريق فارس،فتومهوها فارسية،لذلك والذي يترجح لدي أا من أصل يوناين      
نسبها املتقدمون إليهم،واملتأخرون وهم أصحاب دراسات دقيقة ومعرفـة باللغـات نسـبوها إىل    

 ب،وانتـهى ـا املطـاف إىل العـر    "ياقوندا"تقلت إىل السرياناين انالكلمة أصلها يوناليونانيني،ف
 واللفظة وجدت يف اليونانية يف صورة ".ياكند"كما انتقلت إىل الفارسية فأصبحت عندهم ،"ياقوت"
]hyakintho[ويف الالتينية يف صورة]hyacinth) [ وحرفc ويقول معجـم  ).اهنا ينطق كاف

اسم زهرة ذات لون أرجواين مـزرق،أو  :كلمة يف اليونانيةإن املعىن األصلي لل:أكسفورد االشتقاقي
  )١٠.(برتقايل حممر،مث اسم حجر كرمي،وحنن نعرف أن هذا بالضبط هو لون الياقوت

____________  
 .حممد ألتوجني.،ت٩٥:حليب، املهذب مسري.،ت١٣٧:املهذب اهلامشي،.،ت١٦٠:املهذب :،وانظر٣٣١:فقه اللغة .١
 اهلامشي،.،ت١٦٠:املهذب:،ت، أمحد شاكر،وانظر٣٥٦:املعربعبد الرحيم،.ف.،ت٦٤٨:املعرب .٢

 .حممد ألتوجني.،ت٩٥:مسري حليب، املهذب.،ت١٣٧:املهذب. حممد ألتوجني.،ت٩٥:املهذب
 .اهلامشي.،ت١٦٠:املهذب .٣
  .يقت:اللسان:،وانظر]يقت:[الصحاح .٤
 .٩٣:معرب القرآن عريب أصيل،]هـ١٣٨٩، ٢مطبعة دار الكتب،ط[.أمحد شاكر.،ت٤٠٤: املعرب .٥
 . ٢٧١:غرائب اللغة .٦
 .اهلامشي.،ت١٦٠:املهذب .٧
 .٩٣:معرب القرآن عريب أصيل:انظر .٨
 .ف عبد الرحيم.،ت٦٤٩:املعرب .٩

  .٩٣:،معرب القرآن عريب أصيل١١١:ي؟هل يف القرآن أعجم:انظر .١٠



 ٧٦٤

وخاصة األعالم وغريه مما مل يكن  -وخالصة القول أن يف القرآن مفردات ذات أصول أعجمية       
أصـبحت   لكنها وقعت للعرب فعربتها، وتكلمت ا،واشتقت منها معان متعددة،و -تعرفه العرب

  ]الطويل:[جاءت يف أشعارهم قبل اإلسالم،كقول امرؤ القيسوعربية ومن نسيج كالم العرب، 
  

  )١(ترائبها مصقولةٌ  كالسجنجل          بيضاُء غري مفاضةٍ      مهفْهفَةٌ  
  

  ]الطويل:[الروم ملك قيصر ىلإ رحيله صفي كذلك قوله
  

     )٢( فَرفَرا مثَّ دفِّه يف اهلَيذَىب مشى                 كلَيهِما جانِبيه من زاعه إذا
  ]الطويل:[يذكر أنواع خمتلفة من األزهار وقول األعشى ميمون بن قيس

  

                   لنا جلَّسانٌ عندها وبنفسج           يِسنساوممننم وشجزاملَرو رب  
                       نسوسو ورمو خريِيو آسا        ومشخم تحرو نزمنإذا كان ه  
                ونرجس واليامسني ٣(يصبحنا يف كلّ دجنٍ تغيما          وشاهسفرم(  

  

ني العربية واللغات السامية األخرى اليت نسبت إليها ،قـال  وبعضها اآلخر إمنا هي من قبيل االتفاق ب
أو احلبشـية أو  وما ورد عن ابن عباس وغريه من تفسري ألفاظ من القرآن إا بالفارسـية  ":الطربي

  )٤(."فتكلمت ا العرب والفرس واحلبشة بلفظ واحدتوارد اللغات حنو ذلك إمنا اتفق فيها النبطية أو
  
  

وأكثر القائلني بأعجميتها إمنا اعتمدوا على آثار البن ،ملفردات بل وأكثرها،عربيةض هذه اوبع        
عباس وابن مسعود وبعض التابعني كمجاهد وابن جبري واحلسن وغريهم ،وهي آثار ال ختلو أسانيدها 
من مقال إال النزر اليسري منها،وهي يف جمملها آثار ال حيتج ا، ولدى بعض القـائلني بـاملعرب يف   
القرآن اضطراب واضح ،فرمبا نسبوا اللفظة إىل أكثر من لغة فتكون عربية عند أحدهم وفارسـية أو  

دم دقـة  سريانية عند آخر،وهندية وحبشية عند ثالث،ورمبا عزاها رابع إىل قبيلة عربية،ولعل سبب ع
ة وغريها من اللغات نسبة بعضها إىل لغات معينة أا من األلفاظ املشتركة بني العربيالقدماء أحيانا يف 
،ومل تتعرض ألصل املفردة ودراسـتها  "معرب"تب املعرب اكتفت بالنقل أو بكلمةالسامية،وأكثر ك

  .دراسة علمية منهجية
______________  

 ،١١/٤٩:،خزانة األدب١/٧٩:العرب أشعار،مجهرة ٥/٢٤٦:،ذيب اللغة١/٤:البيت من معلقته يف ديوانه .١
 ]ترب[،]سجل[،]هفف:[،اللسان، التاج١/٨:،معاهدة التنصيص٢/١١٠٧:غربية،احلماسة امل١/٣٩:قواعد الشعر

 ].هدب:[،التاج١/٢٠:البيت يف ديوانه .٢
 .١/٢١١:األبيات لألعشى يف ديوانه .٣
  .١/٣٩٣:اإلتقان يف علوم القرآن: انظر .٤



 ٧٦٥

والعرب الذين عاصروا نزول القرآن،وعارضوا دعوة التوحيد،مل ينقل عنهم أم نفوا عـن            
تلك الكلمات أن تكون عربية ،وقد كانوا أكثر حرصا على نفي ذلك مـن غريهم،ولـو وجـدوا    

 ،ضالتهم يف الرد على دعـوة اإلسـالم  كلمات أعجمية أو ليست من نسيج لسام العريب لوجدوا 
  )١(.ومدافعة ما جاء به القرآن

  
عالم،وهي مما تنقل من لغة إىل ولو تأملنا تلك الكلمات لوجدنا أكثرها من باب األمساء واأل         

من الكلمات املعربة لوجدناها ال تسـاوي  الكرمي نا لو تتبعنا ما جاء يف القرآن إنأخرى كما هي، مث 
إن األلفاظ املعربة ال ):"٢(قال الدكتور مسيح أبو مغلي.شيئا قياسا مبا تضمنه القرآن من كالم العرب
أمسـاء  لعربية نقطة يف حبر،وهي ال تعـدو يف معظمهـا   تساوي بالنسبة للثروة اللفظية الفصيحة يف ا

وعليه فـإن  ،"شربة واأللبسة واألدوات وأمساء األشخاص واألماكنملسميات حسية كاألطعمة واأل
 .مجيع هذه الكلمات أصبحت عربية ومن نسيج كالم العرب،ووجودها يف القرآن دليل على عربيتها

    :قال تعاىل                ]وقولـه تعـاىل  ]٢/يوسف،:   

                        ] وقولـه تعـاىل   ،]٣/فصـلت:    

                 ]٣/الزخرف[.  
  

 وها يف لغتهم،وارتضوها بني كلمام،ونزل القرآن الكرمي مبا ألف العرب استعماله،استخدموقد 
ليدركوا معناه،فليس غريبا أن يتخذ من تلك املفردات املعربة،أدوات له يؤدي ا أغراضه،ومعانيه 

عبري الدقيقة،يف عبارة موجزة،فالعرب مل تضع  لفظا تدل به على معىن ما عربته،فلم تعد مثة وسيلة للت
وال حيط من شأن العربية ،املعرب ال حيط من فصاحة الكلمةكما أن عنه،سوى اختيار اللفظ املعرب،

  )٣(. متثل األلفاظ األجنبية و طواعية لغتهم هلم يف ذلك ىبل يبني قدرة العرب عل
  
  

_____________  
 :الرابط التايل على)بتصرف( احلفيظ أمحد العمري عبد:لكاتبه"عربية القرآن الكرمي:"انظر مقال .١

http://www.algomhoriah.net/articles.php?id=20449 
 .٣٥:الكالم املعرب يف قواميس املعرب .٢
 )بتصرف.(٧٧:من بالغة القرآن .٣
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  الفصل الرابع
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 ٧٦٧

اق َ ي ِّ   يف حتديد املعىن ودوره الس
  

        يعد اقيالقُ السآنِرأَ يلٌص مأُ نصلِو مِلْع ِسفْالتلَرِي،ا غنلْى لفَمرِس عناقِبِفَ،هيالس تتضكَ حـ ث ير 
ن اُألممرِوثْ،مل سبِب اختظَفْلَ ارِية ى أُلَعخرى،وتبِعرٍي لَعفَ،رٍى آخهو مأَ نهاُأل ممرِو لْلفَمرِس عمواًم، 
ولْلفَمرِس البانِيي ىلَع وجاخلُ هصصِو ففَ ياِهللا امِلَكَ مِه تالَعى وبياملَ انعنى الصححِي في اآلي١(.ة(  

  

       وظْتهأَ رهمِاقِ ةُييالس فكَ ينِوه ِسفْتيقُلْراً لرالقُبِ آنرفَآن،هو مربِ طٌبِتالنالقُ صآنِري العظـ مِي لْ،ب 
هأَ ولَعى درجات ِسفْتالقُ رِيرالقُبِ آنر؛آنأَلنه ِسفْتير لآليأَ ةفْاملُ وردبِ ةما تضمنته من لَالدلِائ القَورنِائ، 
بِوحبِس مناسبتهما قَا للَبها،ولما بعد٢(.اه(  

  

       قَواُ دعبِتر اقيالس عند لَالعاِءم فَاملُورِسيأَ نساًاس ففَ ياِهللا امِلَكَ مِه أَواًلَص يحكَتلَإِ ميهخ،ةًاص في 
        )٣.(ةدحتم مٍظُن،وةربتعم اضٍرغْى أَلَع ينِي بذالَّ اِهللا امِلَكَ

        قَود تواترقْأَ تالُو لَالعقَ اِءمدياًم وحداًثَي في أْتكيذَ دلك ورِقْترِيه،لَولَّع مأَ نوحِض ـ الن صصِو 
في عناياقِم بِهِتيقَ،السلَو عرِم ابِطَّاخلَ نِب ":ِنَّإ ا القُذَهلَكَ آنَرفَ ِهللا امضعوه لَعى مواضعه ـ و ا لَ
تبِتعوا فيه ه٤(،"ماكُو(لَوقَو مسبنِ مِل يذَإِ:"ارٍسا حثْدت اِهللا نِع حدفَ اًثَيقف حتى تظُنر ا قَملَبه وا م
بعدذَكَ)٥(،"هلقَ كلَو عز الدنِي نِب عبد امِلَالس فوِطَ امٍلَكَ يلَ لٍيه،يلُّد نَّى أَلَع اقيأَ السلٌص معـ ت بر 
عند لَالعاِءم فَاملُورِسي٦(ن":(اقيالس يرشى لَإِ دتيِباملُ نِيوتقرير الواضحات  احملتمالت وترجيح مالتج

كانت ذما بالوضع  وكل ذلك بعرف االستعمال فكل صفة وقعت يف سياق املدح كانت مدحا وإن
فال :")٧(،كذلك قال الشاطيب"وكل صفة وقعت يف سياق الذم كانت ذما وإن كانت مدحا بالوضع

،وإذ ذاك حيصل مقصود الشـارع يف  عن رد آخر الكالم على أوله وأوله على آخرهحميص للمتفهم 
  ."فهم املكلف

____________  
 .٢٦/ة تطبيقية على سوريت الفاحتة والبقرةالقرآين يف التفسري،دراسة نظري السياقأثر :انظر .١
 . ٣١:القرآين وأثره يف تفسري املدرسة العقلية احلديثة،دراسة نظرية تطبيقية السياق:انظر .٢
 .٢٩/القرآين يف التفسري،دراسة نظرية تطبيقية على سوريت الفاحتة والبقرة السياقأثر :انظر  .٣
، ١/٥٤:،رسالة يف القرآن غـري خملـوق  ٢/٤٢٥:ئل اإلمام أمحد،مسا٢/٥٣٣:،سنن الدارمي٧/٣٣٠:الدر املنثور .٤

 . ١٨/١٣٤:،تاريخ اإلسالم١/٢٦٠:معارج القبول
 .١/٧:تفسري ابن كثري:انظر .٥
 .٤/٣٥٧:البحر احمليط يف أصول الفقه:وانظر .٦
 .٣/٤١٣:املوافقات يف أصول الشريعة .٧



 ٧٦٨

معنـاه مـن القـرآن     وسياقه وما يبنيينظر يف كل آية وحديث خبصوصه ):"١(قال شيخ اإلسالم
ونافع يف ،والدالالت فهذا أصل عظيم مهم نافع يف باب فهم الكتاب والسنة واالستدالل ما مطلقا

نـافع يف كـل علـم خـربي أو     معرفة االستدالل واالعتراض واجلواب وطرد الدليل ونقضه فهو  
  ."إنشائي،ويف كل استدالل أو معارضة من الكتاب والسنة وىف سائر أدلة اخللق

  
 له املراد وعرف مقصود القرآن تبنيفمن تدبر القرآن وتدبر ما قبل اآلية وما بعدها ):"٢(كذلك قال

وأما تفسريه مبجرد ما حيتمله اللفظ وعرف السداد من االحنراف واالعوجاج ،وعرف اهلدى والرسالة،
  :وقال يف نونيته".ارد عن سائر ما يبني معناه فهذا منشأ الغلط من الغالطني 

  
    مضمون منه بأوضح التبيان                ـيبني ال السياقوإيراد :قالوا  

 
وختصيص ،ل والقطع بعدم احتمال غري املرادام تبيني إىلرشد ي):"٣(بأنه السياقعن  قال الزركشيو

غلط يف  لهأمهفمن ،القرائن الدالة على مراد املتكلموهو من أعظم ،العام وتقييد املطلق وتنوع الداللة 
أنكرها بعضهم،ومن جهل شـيئا أنكـره    السياق داللة :")٤(وقال أيضا."نظريه وغالط يف مناظراته

والقـرائن   السياقأما ):"٥(،قال ابن دقيق العيد"إا متفق عليها يف جماري كالم اهللا تعاىل:وقال بعضه
عاة التأليف والغرض الذي سبق ر مراعلى املفس:،وقال غريه"كالمه ،فإا الدالة على مراد املتكلم من

إن أفضل قرينة تقوم على حقيقة معىن اللفظ ):"٧(وقال حممد رضا عن شيخه حممد عبده)٦.(الكالم
  ،"موافقته ملا سبق له من القول،واتفاقه مع مجلة املعىن وائتالفه مع القصد الذي جاء الكتاب جبملته

  
____________  

 .٦/١٨:جمموع الفتاوى .١
 .١٥/٩٤:سابقاملصدر ال .٢
 .٣١:القرآين وأثره يف تفسري املدرسة العقلية احلديثة السياق:وانظر،٢/٢٠٠:الربهان يف علوم القرآن .٣
وأثرها يف توجيه املتشابه اللفظي يف قصة موسى عليه  السياقداللة :، وانظر٤/٣٥٧: البحر احمليط يف أصول الفقه .٤

 .٢٩:السالم
 .٢/٢٢٥:إحكام األحكام .٥
 .٢/٤٨٨:علوم القرآن اإلتقان يف .٦
 .١/٢٠:تفسري املنار .٧



 ٧٦٩

 أكثر يف خارج مطول فمن اهللا، لكتاب اهللا رمحهم األئمة تفاسري كثرت وقد):"١(وقال ابن سعدي
أيـا  املـراد   عـن  النظر بقطع اللغوية األلفاظ بعض حل على يقتصر  مقصر املقصود،ومن عن حبوثه
 الكالم، سياق يف فينظر. إليه وسيلة واللفظ صود،املق هو املعىن جيعل أن ذلك، يف ينبغي الذي،وكان
 العلـم  مـع  اآليـات  لسياق فالنظر (...) آخر؛ موضع يف نظريه وبني بينه ويقابل ألجله، سيق وما

 املراد وفهم معرفته على يعني ما أعظم من نزوله، وقت وأعدائه أصحابه مع وسريته الرسول بأحوال
،وااللتـزام   السـياق هجنا االلتزام بصريح النص وحكـم  إن من):"٢(،وتقول بنت الشاطئ" ...منه

بدالالت األلفاظ كما يعطيها االستقراء الكامل لكل مواضع ورود اللفظ يف املصحف واالحتكام إىل 
  ".السياقتوجيه صريح 

  
 يف معاين املفردات اليت حتتمل أكثر مـن معىن،حيـث إن   السياقهذا وأكثر ما يظهر أثر            

اق متعددة وحمتملة،ولكن معناها يتحدد عنـدما تـرد يف    اللفظة تكون يف املعجم ذات معانـيالس، 
 كامال،ويساعد على توضـيح املعـىن،   القرآين خيتار من األلفاظ ما يلتحم به املعىن التحاما السياقو

سبب اختيار لفظة على  وللتدليل على ذلك نكتفي بإيراد األمثلة التالية اليت كان للسياق دور يف بيان
  .معان من معاين األلفاظ املشتركةوتعبري على آخر،ووضوح  أخرى،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

____________________________________________________  
  
  

 .١/٢٩ :تفسري السعدي .١
  ٣٠:القرآن والتفسري العصري .٢

  



 ٧٧٠

  

 قال تعاىل:                                      ٧/الفجر                                                                                                                              
 املفردة:   إرم  
  

  :يف اآلية على عدة أقوال أشهرها قوالن"إرم"اختلف املفسرون يف املراد ب
  

شداد  ه اسم بلدة تقع يف جنوب اجلزيرة العربية قرب عدن أو بني صنعاء وحضرموت،بناهاأن:األول
   :كانت عاد تسكنها يف موطنهم األحقاف،قـال تعـاىل  )١(،بن عاد         

                        

             ]ا كانت بلدة عظيمـة ال  صفها القرآن بأو،]٢١/األحقاف

  :فقال عز من قائـل  ،نظري هلا                    

          ]ا العظيمة]٨/الفجرأرسل اهللا عليها الريح فأهلكهم ..،متيزت بأعمد،

:    ا،كما قال تعاىل                        

                                 

        ]٨/احلاقة[.  
  

  ) ٢.(تنسب إىل إرم بن عوص بن سام بن نوح،عن قتادة ،أنه قبيلة من قوم عاد :ينالثا
  

________________  
،تـذكرة األريـب يف تفسـري    ٢/١٣٦:،التبصـرة ٤/١٩٧:م التنزيل،التسهيل لعلو١/١٥٥:معجم البلدان:انظر .١

 .٤/١٤٩٧:، العظمة٢/٢٩٠:الغريب
،احملـرر  ٢٠/٤٥:،تفسري القـرطيب ٤/٤٨٢:،تفسري البغوي٣٠/١٧٥:،تفسري الطربي٨/٥٠٥:الدر املنثور:انظر .٢

ح ،فـت ٤/٣٩١:،أحكام القرآن البـن العـريب  ٥/٤٣٤:،فتح القدير٤/٥٠٨:تفسري ابن كثري ،٥/٤٧٨:الوجيز
 .٢/١٣٤:،التبصرة١٩/٢٩٠:،عمدة القاري٨/٧٠١:الباري

      
  



 ٧٧١

  :لألسباب التالية حيتمل القولني،إال أنين أرجح القول الثاين السياقوإن كان 
  

    :دليل قوله تعاىل بعد ذلك:األول           ]مل خيلق مثـل  :أي]٨/الفجر
  .لبالد،فاخللق باعتباره للقبيلة أنسب منه للبلدةتلك القبيلة يف ا

  

أن سياق اآليات سياق حديث عن مصارع أقوام وشخصيات،ال بلدان،بدأها بعـاد مث إرم،مث  :الثاين
  .مثود،مث فرعون

  

 ألهل تلك القبيلة،ملا عرف عنهم  من الطول والبسطة ،وقد ذكٍّـرهم نبـيهم   ة الوصفمناسب:الثالث
   :على لسان نبيه قال سبحانهبتلك النعمة ف  هود            

                 .]٦٩/األعراف[  
  

أكثر من نسبتهم إىل نسبة الناس إىل أجدادهم رم بن عوص بن سام بن نوح،ونسبة القبيلة إىل إ:الرابع
  .نع أن تكون املدينة مسيت بعد ذلك باسم قاطنيها ،بل هذا املتوقعوال ميأمكنتهم،

  

وأشبه األقـوال فيـه   ):"١(ألن على هذا القول أكثر  أهل العلم،منهم ابن جرير، حيث قال:اخلامس
بالصواب عندي أا اسم قبيلة من عاد،ولذلك جاءت القراءة بترك إضافة عاد إليها وترك إجرائهـا  

ولو كانت إرم اسم بلدة أو اسم جد لعاد جلـاءت  (...) فعل ربك بتميم شل أمل تر ما:كما يقال
 الزجـاج و)٢(،،كذلك ابن كـثري "هذا عمرو زبيد وحامت طيء:ما يقالالقراءة بإضافة عاد إليها ك

  ".مل تنصرف ألا جعلت امسا للقبيلة ففتحت وهي يف موضع خفض)إرم(و:")٣(القائل
  
  
  
  

________________  
 
 .٤/٥٠٨:تفسري ابن كثري :،وانظر٣٠/١٧٦: الطربيتفسري .١
 . ٤/٥٠٨:تفسري ابن كثري: انظر .٢
  .٩/١١١:زاد املسري:انظر،و٥/٣٢٢:معاين القرآن وإعرابه .٣



 ٧٧٢

 قال تعاىل :              ١٠/الرمحن                                                                 
 املفردة:   األنام  
  

  :اختلف املفسرون يف املراد باألنام يف اآلية على عدة أقوال
  

  )١.(الناس،يف رواية عن ابن عباس:األول
  

ابـن   الصحابة والتابعني وعلماء اللغة على رأسهموهذا القول قال به عدد من  روح، كل ذي:الثاين
   )٦.(الفَراءو)٥(،السديو)٤(،وقتادة)٣(،والشعيب)٢(،عباس

  

  )٨.(الزجاجواختاره )٧(،البصري اإلنس واجلن،عن احلسن:الثالث
  

  :نيهن وجلفظي هو القول الثالث وذلك مال السياقوالذي تؤيده داللة 
  

   :قول اهللا تعاىل عقب ذلك :األول             ]١٣/الرمحن[  
  

قـال  .أن اهللا وضع األرض لإلنس واجلن،وكالمها مكلفان بعبادة اهللا ومعنيان خبطابه سبحانه: الثاين
       : تعاىل     ]٥٦/الذاريات.[  

  
________________  

 .٣/١٣:ذيب األمساء:،انظر٧/٦٩٢:رالدر املنثو: انظر .١
 . ٨/١٠٧:،زاد املسري٥/٢٢٥:، احملرر الوجيز١٩/٢١٥:، عمدة القاري٩/١٧٨:تفسري الثعليب:انظر .٢
اد ز ،٣/١٣:، ذيب األمسـاء ١٩/٢١٥:عمدة القاري. ١٥/١١٥:،عمدة القاري٩/١٧٨:تفسري الثعليب:انظر .٣

 .٨/١٠٨:املسري
  .٨/١٠٧:،زاد املسري٥/٢٢٥:احملرر الوجيز:انظر .٤
 .٨/١٠٨:زاد املسري :انظر .٥
 .٨/١٠٨:زاد املسري :انظر،و٣/١١٢:معاين القرآن .٦
، ١٥/١١٥:،عمدة القـاري ٩/١٧٨:،تفسري الثعليب٥/٣٢٣:،تفسري السمعاين ١٧/١٥٥:تفسري القرطيب :انظر     .٧

 .٨/١٠٧:،زاد املسري٥/٢٢٥:،احملرر الوجيز٣/١٣:ذيب األمساء
 .٣/١٣:ذيب األمساء: انظر،و٥/٩٧:معاين القرآن وإعرابه    .٨



 ٧٧٣

 قال تعاىل                                     ٢٥٥/البقرة  

 املفردة:  وال يؤوده  
  

ال :وقيـل )١(،وال يشق عليه ال يثقله:على عدة أقوال،فقيل املراد باآلية اختلف املفسرون يف         
ل عليها مجيعا؛ألن الغرض بيان عظمة اهللا تعاىل،ومن عظمتـه أن  يد السياقو)٢.(يتعاظمه حفظهما

   :قبل ذلكتعاىل ،وال يتعاظمه،وهو كقوله لسموات واألرض ال يثقله وال يشق عليهحفظ ا  

           ]وعرب بقوله.] ٢٥٥/البقرة:          ليدل  على كمـال
  :املعىن من جهتني

  )٣(.ل حفظهما مع العناية والقوةكما:والثاين.سبحانه وتعاىل كمال نفي املشقة عنه:األول
  

 قال تعاىل:                               ١٦٠/األعراف    
 املفردة:   انبجست  

  

   :االنبجاس  يف سورة األعراف فقال عز مـن قائـل  بعرب القرآن الكرمي                   

                                       

  :بينما عرب باالنفجار يف سورة البقرة فقـال سـبحانه   ].١٦٠/األعراف[       

                                 ]والفـرق  ]٦٠/البقرة
االنبجـاس  "،واالنبجاس للماء القليل،إذ إن أن االنفجار للماء الكثري:النبجاسالداليل بني االنفجار وا

  :وذا املعىن جاء قوله تعاىل)٤"(أول خروج املاء،واالنفجار اتساعه وكثرته        

  ]ــف ــاىل]٣٣/الكه ــه تع   :،وقول                          
  )٥.(ومل يقل جبسنا، ]١٢/القمر[

_______________  
 .١/٢٠١:،تفسري الثعاليب١/٢٤٠:،تفسري البغوي١/٢٤٨:،تفسري أيب السعود٧/١٢:التفسري الكبري:انظر .١
 .٢/٢٩٠::تفسري البحر احمليط:انظر .٢
 )بتصرف.(١٤٥٩:يف التفسري القرآين السياقأثر  .٣
 .١/٢٧١:روح املعاين .٤
  .١٠٨:املفردات  .٥



 ٧٧٤

  :مناسب للسياق من وجهني التعبري هنا باالنبجاسو       
  

ب على ما فعلوه سياق ذكر لذنوب ومعاصي بين إسرائيل،واملقام مقام تقريع وتأني السياقأن  :األول
  )١(.أقلّ من االنفجار فاستحقوا االنبجاس الذي هو،وارتكبوه من مآمث

  

رة،بينما يف سورة األعراف قومه هـم  يف سورة البق هو الذي استسقى لقومه أن موسى :الثاين
  )٢(. فناسب إجابته باالنفجار وإجابتهم مبا هو دونه وهو االنبجاس.الذين استسقوا موسى

 

 قال اهللا تعاىل:                          
   ٩٦/آل عمران                                                                                                                  

 وقال أيضا سبحانه وتعاىل:                 

                                                        ٢٤/الفتح                                                                                                 

   بكة،مكة  
  

ويف الثانية ،كةب ىل استعمل اسموففي اآلية األ…سم املستعمل لوصف البلد احلراماالاختلف          
وسبب االختالف )٣".(مكة بكة هي":قال جماهد.واالمسان صحيحان،مكة:االسم الشهريتعمل اس

  .سببه اختالف سياق كل آية يف املوضعني فردتنييف اختيار امل
  

فجاء االسم حدث عن احلج،يت اآليات فالتعبري بلفظ بكة  يف اآلية األوىل مناسب للسياق؛ألن سياق
  .يزحم بعضهم بعضا:ألنه يف احلج يبك الناس بعضهم بعضا،أي؛مالدال على الزحا"البك"بكة من لفظ

 فاختري له االسم املعتاد،كموضع  أما سياق آية الفتح فليس يف احلج، بل هو حديث عن البلد احلرام
  .وألن القتال كان قد انتهى وأظفر اهللا املسلمني،ومل يعد هناك تزاحم وال تدافع) ٤".(مكة"

____________  
 .١٢٥:الكلمة يف التعبري القرآين بالغة:انظر .١
 .املصدر السابق:انظر .٢
 ٢/٠٣:،أحكام القرآن للجصاص٤/١٣٨:تفسري القرطيب،١٤٠:املفردات :انظر .٣
 .٥٦:،بالغة الكلمة يف التعبري القرآين١٧٣:التعبري القرآين:انظر .٤



 ٧٧٥

 قال تعاىل:                                 

                                  ٦١/آل عمران                
  
 املفردة:   نبتهل  

  

  :وهم يف ذلك على عدة أقوال"نبتهل:"اختلف املفسرون يف معىن قوله تعاىل
  

  )١(.نتضرع،عن ابن عباس:األول
  

  )٢.(نلتعن،عن الكسائي وأيب عبيدة:والثاين
  

  )٣.(جنتهد ونبالغ يف الدعاء،عن الكليب:الثالث
  

  )٤.(خنلص،عن مقاتل:الرابع
  

جمموع األقوال،وما تضمنته من معاين،ألن التضرع واإلخالص  السياقوالراجح والذي يؤيده        
مث استعمل تدخل حتت مسمى االبتهال الذي بدأ بالتالعن يف الدعاء، واالجتهاد كلها معان متقاربة،و

: ،واللعن هنا مستبعد ألن اهللا ذكر أمر اللعن بعد ذلك فقاليف كل دعاء جيتهد فيه وإن مل يكن التعانا
               .  

  

 قال تعاىل :                                  ١/التني   
 املفردة:   التني  

  

  :وهم يف ذلك على عدة أقوال،أشهرهااختلف املفسرون يف  املراد بالتني يف اآلية،
______________  

  

 .٢/١٧٤:،نظم الدرر للبقاعي٣/٨٤:،تفسري الثعليب٢/٥١٣:،تفسري البحر احمليط١/٣١٠:تفسري البغوي:انظر .١
 .١/٣٤٧:، فتح القدير١/٣١٠:، تفسري البغوي٣/٨٤:،تفسري الثعليب١/٣١٠:البغويتفسري :انظر .٢
 .١/٣١٠:تفسري البغوي:انظر .٣
، تفسـري  ٢/٥٠٣:،تفسري البحر احمليط١/٢٤٥:تفسري السمرقندي:،وانظر١/١٧٤:تفسري مقاتل بن سليمان .٤

  . ٣/٨٤:الثعليب



 ٧٧٦

   )٣(واحلسن)٢(وجماهد)١(عباس، ابن املعروف،قاله املعروف،والزيتون التني أنه:األول
  

 على يدل وهو التنغيص شائب من مخلَّصة فاكهة ألا بالتني أقسم إمنا أنه املفسرين بعض وذكر     
 لكثـرة  بـالزيتون  أقسم اللقمة،وإمنا مقدار على منه الواحدة وجعل.الصفة تلك على هيأه من قدرة

  )٤(.به االنتفاع
 ابن عن عطية املقدس،رواه بيت:والزيتون.اجلودي على بين الذي  نوح مسجد:التني أن:والثاين
  )٥(. عباس

  )٦(. زيد كعب،وقتادة،وابن املقدس،قاله بيت:دمشق،والزيتون مسجد:التني:ثالثوال
  

  :أن املراد به التني الذي يؤكل،وذلك من وجوه السياقو الراجح الذي يؤيده  
  

  .أن ذلك هو املعروف عند العرب:األول
  .وال دليل على أن املراد بالتني غري ذلكال ميكن صرفه إىل غريه إال بدليل،ظاهر اللفظ  أن: الثاين

 :أن اآلية التالية :الثالث       ]تدل على ذلك ،إذ من املعـروف أن منطقـة   ] ٢/التني
  .سيناء وفلسطني من أكثر األماكن اشتهارا بزراعة التني والزيتون

  )٨.(وابن عطية)٧.(كثر املفسرين،ومنهم الطربيأن ذلك قول أ:الرابع
  

 قـــال تعـــاىل:                         

                                                      ٥/اإلسراء                                                                                                                    

 املفردة:    جاسوا  
  

  :اختلف املفسرون يف املراد بكلمة جاسوا يف اآلية على ثالثة أقوال
___________________  

تفسـري  ،٣٢/٩:التفسري الكـبري  ،٤/٥٠٤:،تفسري البغوي٩/١٧٤:،تفسري أيب السعود٨/٥٥٧:الدر املنثور:انظر .١
 . ١٠/٢٣٨:،تفسري الثعليب٤/٣٤٧:،تفسري النسفي٣/٥٧١:السمرقندي

 .٣٤٤٨/ ١٠تفسري أيب حامت  ،٥٥٧/ ٨الدر املنثور :انظر .٢
 .٣٠/٢٣٨:،تفسري الطربي٥٥٧/ ٨الدر املنثور :انظر .٣
 .٥/٤٦٤:فتح القدير: انظر .٤
 .٩/١٦٩:د املسريزا،١٠/٢٣٩:تفسري الثعليب :انظر .٥
 .٩/١٦٩:زاد املسري :انظر  .٦
 .٣٠/٢٤٠:تفسري الطربي :انظر .٧
  .٥/٤٩٩:احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز :انظر .٨



 ٧٧٧

ومل يكن  أخبارهميتجسسون :"جماهدوعن )١(،قاله ابن عباس بدون قتال، نازلاملبني فمشوا :األول
  ."حد مل يقتلوهأهل بقي طافوا خالل الديار ينظرون ف:")٣(الزجاجو)٢".(قتال
  )٦.(،عن ابن قتيبةفسدواأعاثوا و:الثالث)٥.(عبيدة وأبو )٤(الفَراء،قال به قتلوهم بني بيوم :الثاين

  

قـال ابـن   .ب يف هذا املوضع إمنا يكون للقتليؤيد ذلك، إذ الطل السياقواألقوال مجيعها حمتملة،و
كذلك قال بعد أن استعرض القـول  ".م ذاهبني وجائنيطافوا بني الديار يطلبوم ويقتلو):"٧(جرير

  )٨".(عايصح التأويالن مجي:"األول والثاين
  

 قال تعاىل:                     ٢٥/القلم                                                                           
 املفردة:  حرد  
  :،منهاعلى عدة أقوال يف هذا املوضع احلردمعىن لف املفسرون يف اخت

وأبو )١١(،وقتادة)١٠(،قاله احلسن يف رواية.على جد:الثاين)٩(.قاله ابن عباس.مبعىن على قدرة:األول
  )١٢.(العالية

______________  
، التفسـري  ٥/٩:،زاد املسـري ١٠/٢١٦:،تفسري القرطيب١٥/٢٧:، تفسري الطربي٥/٢٤٤:الدر املنثور:انظر .١

 ).فتشوا(٢٠/١٢٥:الكبري
 .٥/٩:،زاد املسري١٥/٣٠:،تفسري الطربي٥/٢٤٤:الدر املنثور: انظر .٢
 ،٣/٢١٩:،تفسري السـمعاين ٥/٩:،زاد املسري٢٠/١٢٥:التفسري الكبري:انظر،و٣/٢٢٧:معاين القرآن وإعرابه .٣

 .١/٢٩٠:من أسرار اللغة يف الكتاب والسنة. ٣/٢٠٩:فتح القدير
 .٣/٢٠٩:، فتح القدير٦/٤:،تفسري البحر احمليط٥/٩:، زاد املسري٣/١٠٦:لبغويتفسري ا:انظر .٤
 .٥/٩:زاد املسري: ،وانظر١/٣٧٠:رآنجماز الق .٥
 .٢٠/١٢٥:،التفسري الكبري٥/٩:زاد املسري: انظر .٦
 .١/٢٩٠:من أسرار اللغة يف الكتاب والسنة. ٣/٢٠٩:فتح القدير: ،وانظر١٥/٢٨:تفسري الطربي .٧
 .١٥/٢٨تفسري الطربي .٨
،زاد ١٠/١٧:،تفسـري الـثعليب  ٤/٣٨٠:،تفسري البغوي٨/٢٥٢:،الدر املنثور٢٩/٣١:تفسري الطربي: انظر .٩

 .٨/٣٣٦:املسري
 .٨/١٤:، توحيد األلوهية٨/٣٣٦:، زاد املسري٤/٣٨٠:، تفسري البغوي٢٩/٣٢:تفسري الطربي: انظر .١٠
،تفسـري  ٤/٣٨٠:بغـوي ،تفسري ال٢/٦٨٩:،تفسري جماهد٨/٢٥٢:،الدر املنثور٢٩/٣٢:تفسري الطربي:انظر .١١

،عمـدة  ٨/٦٦١:،فـتح البـاري  ١/١٠٤:،مقدمة فتح البـاري ٣/٣٠٩:، تفسري الصنعاين٤/٣٢٨:الثعاليب
 .٨/٣٣٦:،زاد املسري٨/١٤:،توحيد األلوهية٤/١٨٦٩:، صحيح البخاري١٩/٢٥٥:القاري

 .٨/١٤:،جمموع الفتاوى٨/٣٣٦:،زاد املسري٤/٣٨٠:تفسري البغوي:انظر .١٢



 ٧٧٨

  )٢(.وعكرمة)١(،قاله جماهد.أسسوه بينهمعلى أمر جممع قد :الثالث
  

  )٤(.وسفيان)٣(،السديقاله .أنه الغضب على املساكني:الرابع
  

  )٥.(قال به القتيب.أنه املنع:اخلامس
  

  )٦.(الزجاجقال به .أنه القصد:السادس
  

  .صرامها على قادرين اجلنة تلك على غدوا:واملعىن)٧(،للجنة علم أنه:السابع
     

 ):٨(قال ابن جريـر .إال أن معىن القصد فيه أوضحاً،مراد أَن يكون هذا كله جييز السياقو            
وغدوا على أمـر قـد   :معىن وغدوا على حرد قادرين:إن الذي هو أوىل بتأويل اآلية قول من قال"

  ".قصدوه واعتمدوه واستسروه بينهم قادرين عليه يف أنفسهم
  

 قال تعاىل:                            ٧/احلاقة                                                                                                                              
 املفردة:  حسوما  

  
  :عدة أقوالاختلف أهل التفسري يف املراد باحلسوم يف اآلية على 

  
  
  

_______________  
،توحيـد  ٨/٣٣٦:،زاد املسري٤/٣٨٠:،تفسري البغوي١٩/٢٥٥:،عمدة القاري٢٩/٣٢:تفسري الطربي:انظر .١

 .٨/١٤:األلوهية
،جممـوع  ٨/١٤:،توحيد األلوهيـة ١٩/٢٥٥:دة القاري،عم٨/٣٣٦:،زاد املسري٤/٣٨٠:تفسري البغوي:انظر .٢

 .٨/١٤:الفتاوى
  .١٨/٢٤٣:تفسري القرطيب:انظر .٣
 .املصدر السابق:انظر .٤
 .٣/٤٦١:تفسري السمرقندي:انظر .٥
 .٣/٤٦١:تفسري السمرقندي :انظر،و٥/٢٠٧:معاين القرآن وإعرابه .٦
 .٤/٢٧٠:النسفي،تفسري ٥/٣٧٢:،تفسري البيضاوي٩/١٥:،تفسري أيب السعود٤/٥٩٥:الكشاف:انظر .٧
 .٢٩/٣٤:تفسري الطربي .٨



 ٧٧٩

 
 :)٥(الفَـراء قـال  )٤.(وقتادة)٣(،وجماهد)٢(،وابن مسعود)١(،أي متتابعة،قاله ابن عباس -:أحدها

أن هذه األيام تتابعت عليهم بالريح املهلكة فلم يكن فيها فتـور  :،وعليه يكون املعىن"احلسوم التباع"
  .وال انقطاع

  

 النضر بن مشيل  عن:نقل البغويو)٦(.ا أي قطعته،وهذا قول ابن زيدحسمت اخلري عن أهله:والثاين
واستأصلت كل أن الرياح حسمت كل خري :ويكون املعىن،"حسمتهم قطعتهم وأهلكتهم):"٧(قوله
  .بركة

  

   :كقوله تعاىل املعىن كونيو)٨(،وهذا قول عكرمة والربيع.مشائيم أي: الثالث       

                                        

             ]١٦/فصلت[.  

  
ا أل؛أا حسمت الليايل واأليام فاستوفتها على الكمال  :فيكون املعىن)٩(،قاله الضحاك.كاملة:الرابع

  .مع طلوع الشمس وذهبت مع غروا ظهرت
  

______________  
  

،فـتح  ٣٤٨/ ١٥:،تفسري القرطيب٤١٣/ ٤:،تفسري ابن كثري٢٦٥/ ٨:،الدر املنثور٢٩/٥٠:تفسري الطربي: انظر .١
 .٤١/ ٢٩:روح املعاين ،٣٤٦/ ٨:زاد املسري ،٢٨٢/ ٥:القدير

،املعجـم  ٢٨٢/ ٥:، فتح القدير٤١٣/ ٤:ن كثري، تفسري اب٢٦٥/ ٨:،الدر املنثور٢٩/٥١:تفسري الطربي:انظر .٢
 .٥٤٢/ ٢:،املستدرك على الصحيحني١٢٨/ ٧:،جممع الزوائد٢١٨/ ٩:الكبري

 .٤١/ ٢٩:، روح املعاين٤١٣/ ٤:،تفسري ابن كثري٢٦٥،٢٦٦/  ٨:،الدر املنثور٢٩/٥١:تفسري الطربي: انظر .٣
 .٤١/ ٢٩:،روح املعاين٢٦٦/  ٨:،الدر املنثور٢٩/٥١:تفسري الطربي: انظر .٤
،زاد ٢٥٩/ ١٨:،تفسـري القـرطيب  ]حسم:[،التاجن،اللسا١٩٩/ ٤:ذيب اللغة:،وانظر٣/١٨٠،:معاين القرآن .٥

 . ٣١٤/ ٨:،تفسري البحر احمليط٢٨٠/ ٥:،فتح القدير٣٤٦/ ٨:املسري
 .٢٨٠/ ٥:،فتح القدير٣٤٦/ ٨:زاد املسري:انظر .٦
 .٢٨٠/ ٥:فتح القدير:،وانظر٣٨٦/ ٤:تفسري البغوي:انظر .٧
 .٢٦٠/ ١٨:،تفسري القرطيب٤١٣/ ٤:سري ابن كثريتف:انظر .٨
  .٢٥٨/ ١٩، ٢٢٧/ ١٥:،عمدة القاري٣٤٦/ ٨:زاد املسري:انظر .٩



 ٧٨٠

  )٢.(ومقاتل والكليب)١(أي دائمة شديدة،عن ابن عباس،:اخلامس
  

وغريه عليه من  السياقمجيع األقوال إال أن القول األول أقوى،وداللة  السياقوالراجح والذي يؤيده 
  :وجوه

  

 يف وصف شدة ما نزل على قوم عاد من شدة،فناسبه أن يكون املراد التتـابع؛ألن  السياقإن :األول
  .مهلكةتكون  انقطاع وال فتور فيها الريح عندما ال يكون

  

وأوىل القـولني يف ذلـك عنـدي    ):"٣(قال ابن جريـر .اع أهل التأويل على هذا التفسريإمج:الثاين
  ".حسوما متتابعة؛إلمجاع احلجة من أهل التأويل على ذلك:له بالصواب قول من قال عين بقو

  

  تعـاىل قال:                         

                        ٢١/األحقاف   
 املفردة:     األحقاف  

  

  :على عدة أقواليف املوضع الذي به هذه األحقاف  فسرياختلف أهل الت
  

  )٤.(،عن ابن عباسأنه واد بني عمان ومهرة:األول
  

  )٦.(يف رواية ابن عباسو)٥(،الضحاك،عن أنه جبل بالشام:الثاين
________________  

 .٢٦٦/ ٨:املنثورالدر :انظر .١
  .٣٨٦/ ٤:،تفسري البغوي٢٧/ ١٠:تفسري الثعليب:انظر  .٢
 .٢٩/٥٢:تفسري الطربي .٣
، ٤/١٤٠:،تفسـري النسـفي  ٥/١٥٨:،تفسري السـمعاين ٤/١٧٠:،تفسري البغوي١٦/٢٠٤:تفسري القرطيب:رانظ .٤

ـ ٨/٦٣:،تفسـري البحـر احملـيط   ٥/١٠١:،احملرر الـوجيز ٩/١٦:،تفسري الثعليب٢٨/٢٤:التفسري الكبري دة ،عم
 .٢٦/٢٤:،روح املعاين١٥/٢٢٦:القاري

ر ، احملـر ١٦/٢٠٤:، تفسري القـرطيب ١٩/١٦٨:، عمدة القاري٩/١٦:،تفسري الثعليب٧/٤٤٨:الدر املنثور: انظر .٥
 .٧/٣٨٣:،زاد املسري٥/١٠١:الوجيز

،زاد ٥/١٠١:، احملـرر الـوجيز  ١٦/٢٠٤:،تفسـري القـرطيب  ٢٦/٢٢:،تفسري الطربي٧/٤٤٨:الدر املنثور:انظر .٦
 .٢٦/٢٤:،روح املعاين٥/٢٤:، فتح القدير٧/٣٨٣:املسري



 ٧٨١

مكـان  :رحوالش)١(،قتادة عن.رحالش:أن األحقاف رمال مشرفة على البحر بأرض يقال هلا:الثالث
  )٢(.دن،وهو ساحل البحر بني عمان وعدنقريب من ع

  

اسم للبالد  رحأن الشوالقول الثالث تأكيد له،ذلك ،القول األول السياقالراجح الذي يؤيده          
ا م اليت كانه٣(.ة بن حيدان بن احلاف بن قضاعة اليت تنسب إليه األرضر(  

  

 األراضي الصـحراوية كثريا ما حتدث هذه األحقاف يف وهذا الذي عليه أكثر املفسرين؛ألن        
اليت  األحقافبالد وأرض مهرة حاليا هي :قال املعاصرون.، والصحراء بني عمان واليمنحاالري بفعل

   )٤.(غربا سهال وساحال وجبال وهي تسمى بالد مهرة حضرموتشرقا إىل حدود  ظفارمتتد من 
  

 قال تعاىل:                           ٦٢/اإلسراء  
 املفردة:   ألحتنكن  

  

  :،وهلم فيها أربعة أقوال"حتنكنأل:"له تعاىلفسرون يف املراد بقواختلف امل
ألقودم إىل أهوائهم وشهوام،كما تقاد :واملعىن)٥.(الفَراءقاله ابن عباس و ،ألستولني عليهم :األول

  .الدابة باللجام
  

  )٦.(قاله ابن زيد،ألضلنهم  :والثاين
  

   )٧.(قاله األخفش،والثالث ألستأصلنهم
_____________  

،احملرر ٣/٢١٧:،تفسري الصنعاين٤/١٦١:،تفسري ابن كثري٤/١٧٠:، تفسري البغوي٢٦/٢٢:لطربيتفسري ا: انظر .١
 .١/٧٨:، التبصرة١٥/٢٢٦:، عمدة القاري٩/١٦:، تفسري الثعليب٧/٣٨٣:،زاد املسري٥/١٠١:الوجيز

 .١٦/٢٠٤:تفسري القرطيب :انظر .٢
قال ياقوت .١/١٤٥:ألفاظ الشافعي ،الزاهر يف غريب١/٣٥٥:،الطبقات الكربى٢/٢٩٦:تاريخ ابن خلدون:انظر .٣

مث السكون هكذا يرويه عامة الناس والصحيح مهرة بالتحريك وجدته خبطـوط  ة بالفتح رهم:"٥/٢٣٤:احلموي
 ".مجاعة من أئمة العلم القدماء ال خيتلفون فيه

   http://ar.wikipedia.org/wiki :على الرابط التايل)ويكيبيديا(انظر املوسوعة احلرة .٤
،فـتح  ٥/٥٧:،زاد املسـري ١٠/٢٨٧:،تفسـري القـرطيب  ١٥/١١٧:، تفسري الطـربي ٥/٣١١:الدر املنثور:انظر .٥

 . ٣/١٦٦:،أضواء البيان٣/٢٤٢:القدير
، ٥/٣١١:الدر املنثـور :انظر ].حنك:[،اللسان،خمتار الصحاح٤/٦٥:ذيب اللغة:املصادر السابقة،وكذلك:انظر .٦

 .٣/٢٤٢:لقدير،فتح ا٥/٥٧:،زاد املسري١٠/٢٨٧:،تفسري القرطيب١٥/١١٧:تفسري الطربي
 ].حنك:[،اللسان،خمتار الصحاح٤/٦٥:ذيب اللغة: انظر .٧



 ٧٨٢

  )٢(.ابن قتيبة قالهألقودم كيف شئت ، :واخلامس)١(.ألحتوينهم،قاله جماهد :الرابع
  

 .املعاين كلها متقاربةتضمنته من معاين،وذلك أن  ،وماجمموع األقوال السياقوالراجح الذي يؤيده    
وهذه األلفاظ وإن اختلفت فإا متقاربات املعىن؛ألن االستيالء واالحتـواء مبعـىن   ):"٣(قال الطربي

م باإلغواء هنلَصأْتسأَلَ:يأَواملعىن متقارب،):"٤(قال القرطيب،و"واحد،وإذا استوىل عليهم فقد أضلهم
وكأن إبليس توعد أتباعه بأنه سيتمكن منهم ويقودهم متكن صاحب الدابـة  ،مهناحتجأَواإلضالل ولَ

 عن هذه املعاين اليت تستدعيها اللوازم الذهنية،"ألحتنكن"واالكتفاء بكلمة،"ضع اللجام يف حنكهاالوا
  .توحي باملستوى البهيمي ملن يتبع خطوات الشيطان كما أا)٥(لمح األديب البديع،من ال

  

 ل تعاىلقا:                                     
                                                                                       ١٦/سبأ                                         

 املفردة:   مخط  
  :خلمط يف اآلية على ثالثة أقوالاختلف املفسرون يف املراد با

  

كل شجر ذي أنه  :الثاين)٩.(والضحاك)٨(،وجماهد)٧(،واحلسن)٦(،قاله ابن عباس،أنه األراك:األول
  )١٢.(الزجاجو)١١(،اله املربد،قال ميكن أكله مرأنه كل نبت :الثالث)١٠.(،قاله أبو عبيدةشوك

_______________  
،أضواء ٣/٢٤٢:، فتح القدير١٠/٢٨٧:،تفسري القرطيب١٥/١١٧:الطربي، تفسري ٥/٣١٢:الدر املنثور:انظر .١

 . ٣/١٦٦:البيان
 .٥/٥٧:زاد املسري: انظر .٢
 .١٥/١١٧:تفسري الطربي .٣
 .٣/١٦٦:أضواء البيان:، وانظر١٠/٢٨٧:تفسري القرطيب .٤
 .٤٨٥:أمثال القرآن .٥
 ،٣/٢٤٤/فسري الثعاليب،ت١٠/٣١٦٦:،تفسري ابن أيب حامت٤/٤١٤:،احملرر الوجيز٦/٦٩١:الدر املنثور:انظر .٦

 .٣/٥٥:،اآلداب الشرعية٢٢/١٢٧:،روح املعاين٦/٦٩١:،اإلتقان يف علوم القرآن٦/٤٤٦:زاد املسري
 .١/٣١٧:،التبصرة٢٢/٨١:تفسري الطربي:انظر .٧
 .١٣٠/ ١٩:،عمدة القاري١/٣١٧:،التبصرة٢٢/٨١:تفسري الطربي:انظر .٨
 . ١٣٠/ ١٩:عمدة القاري: انظر .٩

،تفسري البحر ١٩/١٣٠:،عمدة القاري١/٣٤٣:البيان يف تفسري غريب القرآن،١/٢١١:غريب القرآن:انظر .١٠
 .٢/٦٥٣:،إبراز املعاين٤/٣٢٦:،تفسري السمعاين١٤/٢٨٦:،تفسري القرطيب٧/٢٤٦:احمليط

 .١/٣١٧:،التبصرة٦/٤٤٦:،زاد املسري٣/٥٥٤:تفسري البغوي:انظر .١١
 .١/٣١٧:تبصرة،ال٦/٤٤٦:،زاد املسري٣/٥٥٤:، تفسري البغوي]مخط:[اللسان:انظر   .١٢



 ٧٨٣

وذلك أن املقصـود هـو   ،جمموع األقوال وما تضمنته من معاين السياقوالراجح الذي يؤيده        
توضيح ما بدل اهللا به جنتيهم من الشجر هلم ولبهائمهم،فهو مل يترك هلم سوى الشجر األجرد مـن  

 كـان ": قتادة قال.أكلُه ميكن ال أو مرذي شوك، نبت كلترك هلم كان أو غريه،ورمبا  الثمار،أراكاً
  )١".(بأعماهلم الشجر شر من تعاىل اهللا فصريه الشجر خري شجرهم

 

  قال تعاىل:                                                        ١/املدثر                                                                       
 املفردة:   املدثر  

  

  :اختلف املفسرون يف املراد باملدثر يف اآلية على عدة أقوال     
  

وزينـه بـرداء   ،ألبسه اهللا لباس التقوى:حنو قوهلمأن املراد كونه متدثراً بدثار النبوة والرسالة :أحدها
  .العلم

  

يف جبل حراء كان كاملختفي من الناس فكأنه  وأنه ،أن املتدثر بالثوب يكون كاملختفي فيه:يهاوثان
  .اهللاواشتغل بإنذار اخللق والدعوة إىل ،قيل يا أيها املتدثر بدثار االختفاء قم ذا األمر

  

  )٢.(أن املراد التدثر بالثياب:وثالثها
  

  :لوجوه وذلك لثهو القول الثا السياقالراجح والذي يؤيده و
  

 متـدثراً   كان أنهظاهر الكالم ف.أن هذا ظاهر الكالم،والظاهر أوىل من التأويل ومقدم عليه:األول
  )٣.(بقطيفة اًمتدثر ويروى أن كان،بثوبه

  

قضـيت جـواري    فلمـا جاورت حبراء،":أنه قال  فقد روي عنه سبب نزول اآلية، داللة: الثاين
  .فلم أر شيئافنظرت عن مييين  هبطت، فنوديت،

  
_________________  

  

 .٤/٣٢١:،فتح القدير٦/٤٤٧:،زاد املسري٧/١٢٨:تفسري أيب السعود:انظر  .١
 ،٤١٠/ ٥:،تفسري البيضـاوي ٣٥٨/ ٤:،تفسري الثعاليب٥٤/ ٩:،تفسري أيب السعود٣٩٢/ ٥:احملرر الوجيز:انظر .٢

 ،٦٤٦/ ٤:،الكشاف٦٦/ ١:ري،عمدة القا٣٢٤/ ٥:،فتح القدير٣٩٩/ ٨:،زاد املسري٢٩٤/ ٤:تفسري النسفي
 .  ١١٥/ ٢٩:روح املعاين

  . ٥/٣٩٢:،احملرر الوجيز٢٩/١٤٣:تفسري الطربي:انظر  .٣



 ٧٨٤

رأسي  فرفعت، ونظرت خلفي فلم أر شيئا،ونظرت أمامي فلم أر شيئاشيئا، فلم أر ونظرت عن مشايل
 ماء باردا، ليوصبوا ع فدثروين :قالوصبوا علي ماء باردا،،رويندث:فرأيت شيئا،فأتيت خدجية فقلت

  :فنزلت:قال              ".)١(  
  

 : تفأتيت خدجيـة،فقل  :"أنه قال داللة احلديث الصحيح اآلخر على ذلك،فقد روي عنه :الثالث
  )٢".(دثروين،فدثرت دثروين

  

ق من حالته اليت كان عليها حال ،وهو مشتكثرة القائلني به من أهل التفسري،واخلطاب للنيب :الرابع
  :اخلطاب، وللخطاب ذه الصفة  عدة فوائد،منها

  

  .،وأن اهللا سبحانه غري عاتب عليهاملالطفة:أوال
  

  .التنبيه لكل متدثر راقد ليله إىل قيام الليل وذكر اهللا عز وجل:والثانية
 

 قال تعاىل:                         ٧٨/اإلسراء                                                                                                                              
 املفردة:  دلوك  

  

  :على قولني يف اآلية،وهم يف ذلك اختلف املفسرون يف املراد بالدلوك
  

) ٣(،ار األكثرين من الصحابة منهم  ابـن عمـر  ،وهو اختيالشمس عن كبد السماء زوال أنه:األول
  )٨(.وقتادة)٧(،وعطاء)٦(،وجماهد)٥(،واحلسن)٤(،وأبو هريرة

  

_______________  
أحكام  ،٥/٣٢٨:فتح القدير ،٢٩/١٤٣:تفسري الطربي،)باب تفسري سورة املزمل(٤/١٨٧٤:صحيح البخاري .١

 .٤/٣٣٨:القرآن البن العريب
 - صحيح اجلامع :املصدر - األلباين :احملدث جابر بن عبداهللا :لراويا :ية،الدرر السن١/٢٣٦:مسند الطيالسي .٢

 .صحيح :خالصة الدرجة4193 :الصفحة أو الرقم
/ ٣:،اموع٢٥٠/ ٣:،فتح القدير٧٢/ ٥:،زاد املسري٣٠٣/ ١٠:،تفسري القرطيب١٢٨/ ٣:تفسري البغوي:انظر .٣

٢٩. 
 :من أسرار اللغة يف الكتاب والسنة،٢٥٠/ ٣:القدير،فتح ٧٢/ ٥:،زاد املسري٣٠٣/ ١٠:تفسري القرطيب: انظر .٤

٢/٦٤٧. 
 .٢٩/ ٣:،اموع٢٥٠/ ٣:،فتح القدير٧٢/ ٥:زاد املسري: انظر .٥
 .٢٥٠/ ٣:،فتح القدير٧٢/ ٥:زاد املسري،١٢٨/ ٣:تفسري البغوي:انظر .٦
 .املصادر السابقة:انظر .٧
 .٢٩/ ٣:، اموع٧٢/ ٥:زاد املسري:انظر .٨



 ٧٨٥

  )٢(.وابن فارس)١(،اختيار األزهري األخري هوو
  

    )٥(.الفَراءواختاره  )٤(،وإبراهيم النخعي)٣(،عبد اهللا ابن مسعود:،قال بهالشمس أنه غروب:والثاين
  

  :وغريه عليه من وجوه السياق،وداللة  القول بالزوال هو السياقوالراجح والذي يؤيده 
  

  .كثرة القائلني به من أهل  اللغة والتفسري:األول
  

  .وهذا إمنا يصح يف الوقت الذي ال ميكن النظر إليها ،إلنسان عينهاألن اشتقاقه من دلك :الثاين
  

أقم الصالة مـن وقـت   ":واملعىن.ألنه إذا محلناه عليه تكون اآلية جامعة ملواقيت الصالة كلها:الثالث
لعشاء،مث دلوك الشمس إىل غسق الليل،فيدخل فيها الظهر والعصر،وصالتا غسق الليل ومها املغرب وا

 :قال          ]بينما لو محلناه على الغروب ،)٦"(،فهذه مخس صلوات]٧٨:اإلسراء

ومحل كالم اهللا علـى  ):"٧(الرازي قال.مل يدخل سوى ثالث صلوات وهي املغرب والعشاء والفجر
  ."ما يكون أكثر فائدة أوىل

  
  
  
  

______________  
  

 .٨/٣١:ذيب اللغة .١
 .٣٦٣:مقاييس اللغة: انظر .٢
/ ٣:،امـوع ٢٥٠/ ٣:تح القدير،ف٧٢/ ٥:،زاد املسري٣٠٣/ ١٠:،تفسري القرطيب١٢٨/ ٣:تفسري البغوي:انظر .٣

 .٢/٦٤٧:من أسرار اللغة يف الكتاب والسنة،٢٩
 .٧٢/ ٥:زاد املسري،١٢٨/ ٣:لبغويتفسري ا:انظر .٤
البحـر  ،تفسري ٢٥٠/ ٣:،فتح القدير٧٢/ ٥:زاد املسري،١٢٨/ ٣:تفسري البغوي،٢٢/ ٢١:التفسري الكبري: انظر .٥

 .٦٥/ ٦:احمليط
 .٣/٢٥٠:،فتح القدير١٥/١٣٨:تفسري الطربي .٦
 .١٠/١٢٠:التفسري الكبري .٧



 ٧٨٦

 قال تعاىل:                            ١٤/الشمس                                                     
 املفردة:    دمدم  

  

  :اختلف املفسرون يف املراد بالدمدمة يف اآلية على عدة أقوال
  

 :دمدم فالن على فالن،أي:قوهلمذا املعىن ومنه )١(،عىن الغضب،قاله ابن األنباريأا مب:األول
  ) ٢.(فغضب عليهم رم بذنبهم فسواها:غضب عليه،وعليه يكون معىن اآلية

 
 ):٣(الزجـاج قال ،أطبقت عليه :أي،دممت على الشيء :يقالدمدمة مبعىن اإلطباق،أا ال:الثاين

  )٤.(أطبق عليهم العذاب :ب،وعليه يكون معىن اآلية،أيمعىن دمدم أطبق عليهم العذا"
 

حة وذلك أن الصـي ،)٥(أهلكهم عن الراغب :أي:أا مبعىن اإلهالك باالستئصال،واملعىن:الثالث
  )٦.(ذكرهم وأنثاهمو،ضيعهم وشريفهموو،وكبريهم،ريهمأهلكتهم فأتت على صغ

  
 عـذب  :أي):٧(،قال البقاعيجمموع األقوال وما تضمنته من معاين السياقوالراجح الذي يؤيده 

 مع طحناً وطحنهم اإلجهاز يف وأسرع رؤوسهم به شدخ مستأصالً مطبقاً مغطياً جملّالً تاماً عذاباً
،واختاره سيد قطب معىن للدمدمـة يف  ع الغضب أكثر من غريهاملعىن يستقيم مو،"الشديد الغضب

  ".تنكيل من يتبعه وما الغضب :الدمدمة):"٨(تفسريه وقال
  
  

_____________  
، ٢٠/٧٩:،تفسري القـرطيب ]دمم:[،اللسان١٤/٥٨:ذيب اللغة:،وانظر١/١٨٩:الزاهر يف معاين كلمات الناس .١

 .٣١/١٧٨:التفسري الكبري
 .٤/٤١٩:،تفسري الثعاليب٤/٥١٨:،تفسري ابن كثري٦/٢٣٥:تفسري السمعاين:انظر .٢
 .  ١٧٨، ٣١/١٧٧:التفسري الكبري:،وانظر٥/٣٣٣:معاين القرآن وإعرابه .٣
 ،٦/٢٣٥:،تفسري السمعاين٥/٤٩٧:،تفسري البيضاوي٩/١٦٥:،تفسري أيب السعود٢٠/٧٩:تفسري القرطيب:انظر .٤

 .٣/٤٥٧:،تفسري العز بن عبد السالم١/٨١٠:لنيتفسري اجلال ،٤/٤١٩:، تفسري الثعاليب٣٠/١٤٦:روح املعاين
 .٣١٨:املفردات .٥
 .٤/٤٩٤:،تفسري البغوي٢٠/٧٩:تفسري القرطيب:انظر .٦
 .٨/٦٦٣:نظم الدرر .٧
  .٦/٣٩١٩: يف ظالل القرآن .٨



 ٧٨٧

 قال تعاىل:                                       
                                                                                  ٣٠/األنبياء                                                                                                                              

 املفردة:  رتقا  
  

  :يف ذلك على عدة أقوال لسماوات واألرض بالرتق،وهماهللا ل اختلف املفسرون يف معىن وصف
  

ففتق السماء باملطر،واألرض ،وكانت األرض رتقا فال تنبت،أن السموات كانت رتقا فال متطر:أحدها
) ٤(،وجماهد يف رواية)٣(،وعكرمة)٢(وبه قال عطاء)١(رواه عبد اهللا بن دينار عن ابن عباس.بالنبات

  )٥(.الفَراءواختاره 
  

ورفع ،حيث هي ،فترك األرضباهلواء أن السماوات واألرض كانتا شيئا واحدا ففصل بينهما:والثاين
 )٨(،وسعيد بـن جـبري   )٧( ،وبه قال احلسن )٦(،عن ابن عباس يف رواية، السماء إىل حيث هي

  )٩(.وقتادة
______________  

/ ٤:،اإلصابة يف متييـز الصـحابة  ١٣/ ٢:،مناهل العرفان يف علوم القرآن٤٩٤/ ٢:قان يف علوم القرآناإلت:انظر .١
،الدر ٣٦/ ١٧:،روح املعاين١٠١/ ١:،ما دل عليه القرآن٢٣٠/ ١:، ذخائر العقىب يف مناقب ذوي القرىب١٤٧
املسـتدرك علـى   ،٣٤٨ /٥:زاد املسري.٦٤/ ٦:،تفسري أيب السعود١٧٨/ ٣:،تفسري ابن كثري٦٢٥/ ٥:املنثور

  .٤٠٦/ ٣:،فتح القدير٤١٤/ ٢:الصحيحني
 .٣٤٨/ ٥:،زاد املسري٦٥/ ٦:تفسري أيب السعود:انظر .٢
 .٢٧٤/ ٦:،تفسري الثعليب٢٨٤/ ١١:،تفسري القرطيب١٩/ ١٧:،تفسري الطربي٢٤٣/ ٣:تفسري البغوي:انظر .٣
 .٣٤٨/ ٥:،زاد املسري٣٧٧/ ٣:،تفسري السمعاين٤٢٤/ ٢:،تفسري السمرقندي٢٠٠/ ١:تفسري البغوي:انظر .٤
 ].رتق:[،اللسان٦٧، ٦١/ ٩:ذيب اللغة:انظر،و٢/١٩٦:معاين القرآن .٥
 ،٣٤٨/ ٥:،زاد املسـري ٢٨٣/ ١١: ،تفسري القرطيب٦٤/ ٦:، تفسري أيب السعود١٤٠/ ٢٢:التفسري الكبري:انظر .٦

 .٢٨٦/ ٦:،تفسري البحر احمليط٣٥/ ١٧:روح املعاين
/ ٦:،تفسـري البحـر احملـيط   ٣٥/ ١٧:،روح املعـاين ٣٤٨/ ٥:ملسـري ،زاد ا٢٨٣/ ١١: تفسري القرطيب:انظر .٧

 .٦٤/ ٦:، تفسري أيب السعود١٤٠/ ٢٢:،التفسري الكبري٢٨٦
،تفسـري  ٣٥/ ١٧:،روح املعاين٣٤٨/ ٥:،زاد املسري٦٤/ ٦:،تفسري أيب السعود١٤٠/ ٢٢:التفسري الكبري:انظر .٨

 .٢٨٦/ ٦:البحر احمليط
 ،٤٢٤/ ٢:،تفسري السـمرقندي ٢٣/ ٣:،تفسري الصنعاين١٨/ ١٧:ي،تفسري الطرب٤٠٩/ ١:تفسري جماهد:انظر .٩

،تفسري البحر ٢٤٣/ ٣:،تفسري البغوي٦٤/ ٦:،تفسري أيب السعود٦٢٦/ ٥:، الدر املنثور٢٧٤/ ٦:تفسري الثعليب
، ١٠٢٦/ ٣:،العظمة٢٨٣/ ١١:،تفسري القرطيب١٧٨/ ٣:،تفسري ابن كثري٣٤٨/ ٥:،زاد املسري٢٨٦/ ٦:احمليط

١٠٣٢.  



 ٧٨٨

عن ،أنه فتق من األرض ست أرضني فكانت سبعا،ومن السماء ست مسوات فكانت سـبعا :والثالث
   . )٢(السديوقال به  )١( ،جماهد
 

  :وغريه عليه من وجوه السياق،وداللة األول القول هو السياقوالراجح والذي يؤيده 
  

  :اللفظي قوله تعاىل بعـد ذلـك   السياقيؤيده من :األول           

وجعلنا من املاء الذي أنزلناه بفتقنا السماء وأنبتنا به أنواع النبات بفتقنـا األرض  :أي ]٣٠/األنبياء[
   .كل شيء حي

  
  :،منهاعلى هذا املعىن عدة قرائن من كتاب اهللا تعاىلداللة :الثاين

  
 :قوله تعاىل يف أول اآلية:األوىلالقرينة            م رأوا ذلك واألظهريدل على أ

  .من األرضأا بصرية فيشاهدون بأبصارهم إنزال اهللا املطر وإنبات أنواع النبات  ]رأى[يف 
  

   :كقولـه تعـاىل  ،من كتاب اهللا ىجميء هذا املعىن موضحاً يف آيات أخر:ةنيالقرينة الثا   

         ]١٢، ١١:الطارق[ جع نـزول  ألن املراد بـالر

   :وكقوله تعـاىل ،واملراد بالصدع انشقاق األرض عن النبات،املطر منها تارة بعد أخرى   

                      .      
  ] ٢٦، ٢٥، ٢٤/عبس  [  

______________  
، ٣٤٨/ ٥:،زاد املسـري ٢٨٦/ ٦:،تفسري البحر احمليط٢٤٣/ ٣:،تفسري البغوي٦٤/ ٦:تفسري أيب السعود: انظر .١

 .٢٧٤/ ٦:، تفسري الثعليب٢٨٣/ ١١:تفسري القرطيب
 ،٢٨٣/ ١١: ،تفسري القرطيب٦٤/ ٦:تفسري أيب السعود،١٤٠/ ٢٢:،التفسري الكبري١٧/١٩:يتفسري الطرب:انظر .٢

 .٣٥/ ١٧:روح املعاين ،٢٨٦/ ٦:تفسري البحر احمليط ،٣٤٨/ ٥:زاد املسري

  



 ٧٨٩

وأوىل األقوال يف ذلك بالصواب قول مـن  ):"٢(قال ابن جرير)١.(ألن عليه مجهور املفسرين:الثالث
ألرض كانتا رتقا من املطر والنبـات ففتقنـا   أو مل ير الذين كفروا أن السماوات وا:قال معىن ذلك

:  السماء بالغيث واألرض بالنبات،وإمنا قلنا ذلك أوىل بالصواب يف ذلك لداللة قوله تعاىل  

         ]ذه ]٣٠/األنبياء على ذلك،وأنه جل ثناؤه مل يعقب ذلك بوصف املاء
  ".ه من ذكر أسبابهالصفة إال والذي تقدم

 

 قال تعاىل:                             ٣٦/ص                                                                                                                              
 املفردة:   رخاء  

  

  :ثالثة أقوال  اختلف املفسرون يف معىن الرخاء يف اآلية على
  

  )٥.(والضحاك)٤(،احلسنو)٣(،عن ابن عباس،مطيعة :األول
  

  )٦.(جماهد عن،يبة طأا :الثاين
  

  )٧(.،عن ابن زيدلينة :الثالث
  

على ما  أا ريح لينة:املعىنو،جمموع األقوال وما تضمنته من معاين السياقوالراجح الذي يؤيده       
 ،طيبـة  بذلك كانتف قوة هبوا وسرعة جريها ال تزعزع وال تعصف قد ذكره أهل اللغة،وهي مع

  . ه حيث أراد من أقطار األرضجتري بأمرمطيعة ألا  وكانت
  

___________  
 .٢٢/١٤٠:التفسري الكبري:انظر .١
 .١٧/١٩:تفسري الطربي .٢
،زاد ٢٣/٢٠٣:،روح املعاين١٠/٣٢٤٤:،تفسري ابن أيب حامت٧/١٨٩:،الدر املنثور٢٣/١٦١:تفسري الطربي:انظر .٣

 .٢٣/٢٠٣:املعاينروح ،٧/١٤٠:،زاد املعاد٦/١١٥:،معاين القرآن ٧/١٤٠:عادامل
 .٢٣/٢٠٣:روح املعاين،٧/٣٨٢:،تفسري البحر احمليط٧/١٤٠:زاد املعاد،٢٣/١٦١:تفسري الطربي: رانظ .٤
 .املصادر السابقة: انظر .٥
 .١/١٢٢:،مقدمة فتح الباري٧/٣٨٢:،تفسري البحر احمليط٧/١٤٠:، زاد املعاد٢٣/١٦٠:تفسري الطربي:انظر .٦
 .٢٣/١٦٠:تفسري الطربي:انظر .٧



 ٧٩٠

 قال تعاىل :                     ٧٦/الرمحن                                                                                                                   
 املفردة:   الرفرف  

  

  :أقوال ثالثة علىيف اآلية  بالرفرف املراد يف املفسرون اختلف    
  

لرفرف احملابس يتكئون على ا:"قال)١(عباس ابن عن يف رواية.] والبسط[ احملابس فضول أا:أحدها
 :واملعـىن .والبسط الفُرش:هي":)٤(عبيدة أبوو)٣(حمابس خضر فوق الفرش،:والضحاك)٢(،"فضوهلا
  ."الفْرش فوق اخلُضر احملابس

  

  )٦(. جبري بن سعيد قال ،وبه)٥( عباس ابن عن خرىأ يةروايف اجلنة، رياض أا:والثاين
  

  )٧(.صريبال احلسن الوسائد،قاله أا:والثالث
  

 يتقلب ذكر ماسياق  السياق،ألن مجيع األقوال وما تضمنته من معاين السياقجح الذي يؤيده الرا    
  .من نعيمأهل اجلنة فيه 

  

 قال تعاىل:                         ١٠٢/طه                                                                                                                             
 املفردة:   زرقا  

  

  :اختلف املفسرون يف املراد بالزرقة يف اآلية على عدة أقوال
  

________________  
،تفسـري ابـن   ٤/٢٧٨:،تفسري البغوي٨/١٢٧:،زاد املسري٧/٧٢٢:،الدر املنثور١٧/١٩٠:تفسري القرطيب:انظر .١

 .٩/١٩٧: الثعليب، تفسري٨/١٩٧:يط، تفسري البحر احمل٤:٢٨١:كثري
 .٤/٢٨١:،تفسري ابن كثري١٧/١٩٠:تفسري القرطيب:انظر .٢
 .١٩/٢٠٠:، عمدة القاري٩/١٩٧:، تفسري الثعليب٧/٧٢٢:، الدر املنثور٢٧/١٦٤:تفسري الطربي:انظر .٣
 .٨/١٢٧:،زاد املسري١٥/١٢٤:ذيب اللغة:،وانظر٢/٢٤٦:جماز القرآن .٤
 .٢/٣٩٥:،الزاهر يف معاين كلمات الناس١٩/٢٠٠:،عمدة القاري٢٧/١٦٣:تفسري الطربي: انظر .٥
 ،٨/١٩٧:، تفسري البحر احمليط٤/٢٧٨:،تفسري البغوي١٧/١٩٠:،تفسري القرطيب٢٧/١٦٣:تفسري الطربي:انظر .٦

 .٢٧/١٢٤:،روح املعاين٥/١٤٣:،فتح القدير٩/١٩٧:تفسري الثعليب
 .٢٧/١٢٤:،روح املعاين٨/١٢٧:املسريزاد : انظر .٧

 



 ٧٩١

) ٣(،وقتـادة ) ٢(،وقال به احلسن) ١(،رواه أبو صاحل عن ابن عباسعمى،أن املراد بالزرقة ال:األول
  )٥.(الفَراءو) ٤(،والكليب
 بـه  قـال ،من شدة ما هم فيـه مـن األهـوال    ،أو زرق العيون من شدة العطشأن املراد :والثاين

  )٦.(الزهري
  )٨.(ياألزهرو)٧(،الزجاج بهقال .تغريت أعينهم من شدة العطش،أي قد عطاشاأن املعىن :الثالث
  )٩(.أبصارهم من عظم اخلوف شاخصة:الرابع

  )١٠.( أي أحد البصر  :اخلامس
  

عليـه   السياقزرقة أبدام،وداللة  أن املرادهو وهو غري هذا كله ، السياقوالراجح الذي يؤيده      
  :من وجوه

الشديد،فيتغري لون البدن إىل  واحلشر يسبب الضيق ،"حنشر:"اللفظي عليه بقوله السياقداللة  :األول
  .لتصوير اية ارمني جدا ،وهذا مناسبالرماد لون الزرقة اليت تشبه

  

    :في قَولـه تعـالَى  ليس يف اآليات ما يشري إىل أن املراد زرقة العيون،أما :الثاين       

                  ]فذكر ما يؤدي إليه احلشر علـى  ،]٩٧/اإلسراء
  .وهذا غري ذاك.الوجه،من العمى والبكم والصم

  

  : داللة قوله تعاىل بعد ذلك:الثالث       ]على أن املراد زرقة األبدان،فإن ]١٠٣/طھ
  .األبدان عندما تتعرض إىل الضيق تنعدم القدرة على الكالم إال بصوت خفي

_____________  
  .٥/٣٢١:زاد املسري ،٢٢/١١٣:التفسري الكبري:انظر .١
 .٣/٣٥٤:تفسري السمعاين: انظر .٢
 .املصدر السابق:انظر .٣
 .٢٢/٩٩:،التفسري الكبري١١/٢٤٤:تفسري القرطيب:انظر .٤
 .١٦/٢٦١:روح املعاين،١/٨٠:يقظة أويل االعتبار،١١/٢٤٤:تفسري القرطيب:انظر،و٢/١٨٦:معاين القرآن .٥
 .٥/٣٢١:ملسريزاد ا:انظر .٦
 :فـتح القـدير  ،٢/٤١٢:،تفسري السمرقندي١١/٢٤٤:تفسري القرطيب:انظر،و٣/٣٧٦:معاين القرآن وإعرابه .٧

 ١/٨٠:يقظة أويل االعتبار ،٣/٣٨٧
 . ١/٨٠:يقظة أويل االعتبار ،٣/٣٨٧:فتح القدير ،١٦/٢٦١:روح املعاين ،١١/٢٤٤:تفسري القرطيب:انظر .٨
 .٣/٣٥٤:تفسري السمعاين:انظر .٩

 .ملصدر السابقا:انظر .١٠



 ٧٩٢

قال تعاىل:                                        

                                                                        ١٣/اإلنسان                                            
 املفردة:  زمهرير  

  
  :اختلف أهل اللغة واملفسرون يف املراد بالزمهرير،وهم يف ذلك على قولني

  

  ]املتقارب:[واستشهدوا على ذلك بقول األعشى)١(أنه شدة الربد،:األول 
  

  )٢(مشساً وال زمهرِيرا مل تر           من القَاصرات سجوف احلجال  
  

  )٣.(أم ال يرون يف اجلنة حر الشمس وال برد الزمهرير:وعليه يكون املعىن يف اآلية 
  

  ]الرجز:[ومنه يف الشعر ذا املعىن قول الشاعر)٤(هو القمر بلغة طي،:عن ثعلبأنه القمر،:الثاين
  

لَةلَيا وهظَالَم قَد كَراقَ                     اعتهتطَع رِيرهمالزا وم ره٥(ز(  
    

  )٦.(قمرإىل  وال إىل مشسال ال حيتاج فيها ،أن اجلنة ضياء: يف اآليةاملعىنعليه يكون  و
________________  

تفسري غريب ما يف  ،]زمهر:[،القاموس احمليط،التاج اللسان،،خمتار الصحاح العني،،٢٧٨/ ٦:ذيب اللغة :انظر .١
 .١٢٠/ ٥:،شرح النووي على صحيح مسلم٣٠٠/ ١:بخاري ومسلمالصحيحني ال

 .١٧٢/ ١:،عيار الشعر١٠٩/ ١:،الصناعتني الكتابة والشعر]زمهر:[،التاجناللسا:ليس يف ديوانه،وهو يف .٢
 :،التسهيل لعلـوم التنزيـل  ١٣٧/ ١٩:،تفسري القرطيب٢١٣/ ٢٩:،تفسري الطربي٤٩٥/ ١:تنوير املقباس:انظر .٣

/ ٦:،تفسـري السـمعاين  ٥٠٥/ ٣:،تفسري السمرقندي٤٢٩/ ٤:،تفسري البغوي٤٢٩ /٣:،تفسري مقاتل٤/١٦٨
 .١٥٨/ ٢٩:،روح املعاين٣٤٩/ ٥:،فتح القدير١١٧

،احملـرر  :  ،تفسري اللبـاب ٢١٨/ ٣٠:،التفسري الكبري١٣٨/ ١٩:،تفسري القرطيب]زمهر:[خمتار الصحاح: انظر .٤
/ ٨:،تفسري البحـر احملـيط  ٦٧١/ ٤:الكشاف،٣٤٩/ ٥:،فتح القدير٩٨/ ١٠:،تفسري الثعليب٤١١/ ٥:الوجيز
 .١٥٨/ ٢٩:،روح املعاين٤٣٥/ ٨:،زاد املسري٤٢٨/ ٥:،تفسري البيضاوي٧٣/ ٩:،تفسري أيب السعود٣٨٤

 :،احملرر الـوجيز ٢١٨/ ٣٠:،التفسري الكبري١٣٨/ ١٩:،تفسري القرطيب]زمهر:[خمتار الصحاح:يف بال عزو البيت .٥
زاد ،٣٨٥/ ٨:سري البحر احملـيط ،تف٦٧١/ ٤:،الكشاف٣٤٩/ ٥:دير،فتح الق٩٨/ ١٠:،تفسري الثعليب٤١١/ ٥

 .١٥٨/ ٢٩:،روح املعاين٤٣٥/ ٨:املسري
 .٣٠٤/ ٤:،تفسري النسفي٤٢٨/ ٥:، تفسري البيضاوي٢١٨/ ٣٠:التفسري الكبري: انظر .٦

  



 ٧٩٣

  :عليه من وجوه السياق،وداللة هو القول الثاين السياقوالراجح الذي يؤيده  
  

 )١.(عند قبيلة طيء أمساء القمر أن الزمهرير من .١
 

  :في قَوله تعالَىكما أن البكور يناسبه العشي واألصيل  .ذكر القمر يناسب الشمس .٢  

             ] وقوله تعاىل]٦٢/مرمي:             
 ]٤٢/األحزاب[(

 

 .القبائل يف القرآنكثرة ورود هلجات  .٣
  

  قال تعاىل :                                         ١٣/القلم                                                                                                                              
 املفردة:   زنيم  

  

  :اختلف املفسرون يف املراد بالزنيم يف اآلية،وهم يف ذلك على أربعة أقوال      
  

وأبـو  )٣(،الفَـراء وبه قـال  )٢(،باسرواه عطاء عن ابن ع،أنه الدعي يف قريش وليس منهم:األول
  )٥.(وابن قتيبة) ٤(،عبيدة

  

  )٦.(رواه سعيد بن جبري عن ابن عباس،كما تعرف الشاة بزمنتها،أنه الذي يعرف بالشر :الثاين 
  

______________  
  

 . ٣٨/ ١:اللغةاللطائف يف :انظر .١
 .٢/٤٠١:،كشف املشكل٤/٣٧٨:،تفسري البغوي٨/٣٣٣:زاد املسري:انظر .٢
 .٢/٤٠١:، كشف املشكل٨/٣٣٣:، زاد املسري٣٠/٧٥:التفسري الكبري:انظر،و٣/١٧٣:القرآن معاين .٣
 .٢/٤٠١:،كشف املشكل٨/٦٦٣:، فتح الباري٨/٣٣٣:زاد املسري: ،وانظر٢/٢٦٥:جماز القرآن .٤
 .انظر املصادر السابقة .٥
 .٢/٤٠١:،كشف املشكل٤/٣٧٨:،تفسري البغوي٢/٦٨٨:،تفسري جماهد٨/٣٣٣:زاد املسري:انظر .٦
  



 ٧٩٤

نعت فلم يعرف ":قال ابن عباس.املغرية واملراد به الوليد بن)١(،أنه الذي له زمنة مثل زمنة الشاة:الثالث
وال نعلم أن اهللا تعاىل بلغ من ذكر عيـوب  ،وكانت له زمنة يف عنقه يعرف ا حىت قيل زنيم فعرف

  )٢(.أحد ما بلغه من ذكر عيوب الوليد
  

  )٣.(ابن عباسرواه الواليب عن ،أنه الظلوم:الرابع
  
  

  :وغريه عليه من وجوه السياقوغريه هو القول األول،وداللة  السياقوالراجح الذي يؤيده         
  

 وليس قريش يف دعياًبن املغرية  الوليد مناسبة نزول اآلية،إذ نزلت يف الوليد بن املغرية،وكان:األول
 هذه نزلت حىت يعرف ومل أمه بغت":)٥(وقيل)٤(،مولده من سنة عشرة مثان بعدأبوه  ادعاه هممن

  ".اآلية
  

  .أنه املعروف يف اللغة :الثاين
  

  .أن عليه مجهور املفسرين:الثالث
  

 قال تعاىل:                          ٢/الضحى                                                                                
 املفردة:   سجى  
  

  :اختلف املفسرون  يف معىن سجى يف اآلية على عدة  أقوال،أشهرها      
  

  )٦.(عن ابن عباس،ذهب:األول
  

  )٨.(الفَراءو)٧(عن ابن عباس يف رواية.أظلم:والثاين
_____________  

 .٤/٤٠٦:،تفسري ابن كثري٨/٣٣٣:زاد املسري:انظر .١
 .١٨/٢٣٧:تفسري القرطيب ،٨/٣٣٣:زاد املسري ،٢/٤٠٢:كشف املشكل:انظر .٢
 . ٢/٤٠١:،كشف املشكل١٠/١٣:، تفسري الثعليب٨/٣٣٣:زاد املسري: انظر .٣
،تفسري البحر ٤/٥٩٢:،الكشاف٣٠/٧٥:،التفسري الكبري٤/٢٦٩:،تفسري النسفي١٨/٢٣٤:تفسري القرطيب:انظر .٤

 .١/١٠٠:،الراموز على الصحاح٨/٣٠٤:احمليط
 .١/١٠٠:،الراموز على الصحاح٤/٥٩٢:،الكشاف٣٠/٧٥:،التفسري الكبري٤/٢٦٩:تفسري النسفي .٥
،تفسري ابن ١٠/٢٢٣:،تفسري الثعليب٢٠/٩٢:،تفسري القرطيب٣٠/٢٢٩:،تفسري الطربي٨/٥٤١:الدر املنثور:انظر .٦

 .١٩/٢٩٩:،عمدة القاري٥/٤٥٩:،فتح القدير١/٣٣٩:، اإلتقان يف علوم القرآن١٠/٣٤٤٢:أيب حامت
 .١٩/٢٩٩:،عمدة القاري٩/١٥٦:،زاد املسري٢٠/٩٢:،تفسري القرطيب١/٥١٣:تنوير املقباس:انظر .٧
 .٨/٤٨٠:،تفسري البحر احمليط٣١/١٨٨:التفسري الكبري:انظر،و٣/٢٧٣:معاين القرآن .٨



 ٧٩٥

  
  )١.(يف رواية أخرى ،عن ابن عباسأقبل:والثالث

  

  )٦(.ورجحه ابن قتيبة)٥(،وابن زيد)٤(،عكرمةو)٣(جماهد،و)٢(قتادة،سكن قاله :الرابع
  

 

  :هو القول الرابع،وذلك من وجوه السياقوالراجح والذي يؤيده       
  

  .ألنه األقرب إىل أصل اللغة:األول
  

  .ألن عليه مجهور املفسرين:الثاين
  

عبارة عن استقرار  الذي هو سكونه ،وليل نائم وار صائم:كما يقال،سكون الناساحتماله :الثالث
معناه والليل :ب عندي يف ذلك قول من قالوأوىل هذه األقوال بالصوا):"٨(قال ابن جرير)٧(.ظالمه

  ".إذا سكن بأهله وثبت ظالمه
  
  
  

_________________  
  

، ٨/٥٤١:الدر املنثور(سعيد بن جبريو)٥/٤٥٩:،فتح القدير٣٠/٢٢٩:،تفسري الطربي٨/٥٤١:الدر املنثور:انظر .١
واحلسـن  ) ٥/٤٥٧:،فـتح القـدير  ٩/١٥٦:،زاد املسـري ٣١/١٨٨:ري، التفسري الكب٢٠/٩٢:تفسري القرطيب

  .٤/٤٩٨:تتفسري البغوي١٠/٢٢٣:تفسري الثعليب:انظر(
،تفسـري  ٥/٤٥٧:،فتح القـدير ٤/٤٩٨:،تفسري البغوي٣١/١٨٨:،التفسري الكبري٣٠/٢٣٠:تفسري الطربي:انظر .٢

 .١٠/٢٢٣:الثعليب
 .١٠/٢٢٣:لثعليب،تفسري ا٥/٤٥٧:، فتح القدير٣١/١٨٨:التفسري الكبري:انظر .٣
 . ٩/١٥٦:، زاد املسري٥/٤٥٧:،،فتح القدير٦/٢٤٢:تفسري السمعاين: انظر .٤
،زاد ١٠/٢٢٣:،تفسـري الـثعليب  ٥/٤٥٧:،فتح القـدير ٤/٤٩٨:،تفسري البغوي٣١/١٨٨:التفسري الكبري:انظر .٥

 .٩/١٥٦:املسري
 .٩/١٥٦:زاد املسري: انظر .٦
 .٣١/١٨٨:التفسري الكبري:انظر .٧
 .٣٠/٢٣٠:تفسري الطربي .٨

  



 ٧٩٦

 قال تعاىل:                                     ١٨/اإلنسان                                                                                                                  
  املفردة:   سلسبيال  

  

  :قولنيعلى ،وهم يف ذلك  يف اآلية"سلسبيال"راد باختلف املفسرون يف امل   
مسيت بذلك ":)١(لسهولة مرور مائها يف احللق،قال جماهد؛عني يف اجلنة،مسيت بذلكأا اسم :األول

 ،"عينا فيها تسمى سلسبيال عني سلسة مستقيد ماؤها":)٢(،وقال قتادة"لسالسة سيلها وحدة جريها
تنبع ،ويف منازهلم ألا تسيل عليهم يف الطرق؛مسيت سلسبيال":)٣(قال أبو العالية ومقاتل بن حيانو

  ."من أصل العرش من جنة عدن إىل أهل اجلنان
  

  .وتسمى مبعىن توصفأا صفة للعني،:الثاين
  

حيتمل القولني معا،والقول األول أقوى،وهو أا اسم للعني نفسها باعتبار صفتها،فهي  السياقو       
،فهو معرفة ،ولكنه ملا كـان رأس آيـة وكـان    "تسمى:"بدليل قوله تعاىل،وصفت ومسيت بصفتها

   :في قَوله تعالَىمفتوحا،زيدت فيه األلف كما           ]أمـا  ]١٥/اإلنسان،
  .جميء كلمة تسمى مبعىن توصف فهذا مما ال علم يل به،واهللا أعلم

  

ورد عليها فقال يف صفة للماء،" سلسبيال"جج من رأي أنرواح حوقد أورد صاحب حادي األ     
  ):٤(بيان حججهم

  

  .مسا للعني مل يصرف للتأنيث والعلميةاأن سلسبيال مصروف ولو كان :إحدامها"
  .بن عباس قال معناه أا تنسل يف حلوقهم انسالالاأن :الثانية 

  

بـن  اوأما قـول  ،اآلي له كنظائره سوؤقتضاء رالصرف فالقلت وال حجة له يف واحدة منهما أما  
فقد تضـمنت هـذه   ،صفة السالسة والسـهولة  باعتبارعباس فإمنا يدل على أن العني مسيت بذلك 

املاء واللنب واخلمر ولـيس  النصوص أن هلم فيها اخلبز واللحم والفاكهة واحللوى وأنواع األشربة من 
  ".فبينها من التفاوت ما ال يعلمه البشروأما املسميات لدنيا مما يف اآلخرة إال األمساء،يف ا

____________________  
 .٥/٤١٣:،احملرر الوجيز٤/٤٥٧:كثري تفسري ابن:انظر .١
 .در السابقااملص:اظر .٢
 .٤/٤٣٠:،تفسري البغوي١٩/١٤٣:تفسري القرطيب:انظر .٣
 .١/١٣٠:حادي األرواح .٤



 ٧٩٧

 قال تعاىل:                                  ١٦/سبأ                                                                                                                  
 املفردة:   العرم  

  

  :اختلف املفسرون يف املراد بالعرم يف اآلية على عدة أقوال        
  

العرم السـيل الـذي ال   ):"٢(قال ابن األعرايبو)١(عن ابن عباس،يف رواية ديدأن العرم الش:األول
  ".يطاق

  

 )٤(وبه قال قتـادة )٣(رواه العويف عن ابن عباسالذي كان يأيت السيل منه، أنه اسم الوادي:والثاين
  )٦.(ومقاتل)٥(،والضحاك

  

مجع عرمة :"العرم):١٠(قال أبو عبيدةو)٩(.قتيبة وابن)٨(،الفَراءو)٧(،جماهد ،عناةُنسأنه املُ:والثالث
  )١١.( الزجاجعن السد،أن العرم اجلرذ الذي نقب :والرابع".اةُنسوهي السكر واملُ

  
__________________  

، ٧/٢٦٠:احمليط ،تفسري البحر١٠/٣١٦٦:،تفسري ابن أيب حامت٤/٤١٤:،احملرر الوجيز٦/٦٩٠:رالدر املنثو:انظر .١
 .٤/٣٢٣:فتح القدير

 .١/٣١٦:،التبصرة٦/٤٤٥:،زاد املسري٣/٥٥٤:،تفسري البغوي١/٢٧٦:جممع األمثال:انظر .٢
،روح ٦/٤٤٥:،املسـري ٧/٢٦٠:،تفسـري البحـر احملـيط   ٤/٤١٤:،احملرر الـوجيز ٦/٦٩٠:رالدر املنثو:انظر .٣

 .٢٢/١٢٦:املعاين
، ٦/٤٤٥:،زاد املسـري ٧/٢٦٠:،تفسري البحـر احملـيط  ٤/٤١٤:،احملرر الوجيز١٤/٢٨٥:تفسري القرطيب:انظر .٤

 .٢٢/١٢٦:، روح املعاين١/٣١٦:التبصرة
،روح ١/٣١٦:،التبصـرة ٧/٢٦٠:،تفسـري البحـر احملـيط   ٦/٤٤٥:،زاد املسـري ٤/٤١٤:احملرر الوجيز:انظر .٥

 .٢٢/١٢٦:املعاين
 .٢٢/١٢٦:، روح املعاين٦/٤٤٥:زاد املسري:انظر .٦
 .١/٣١٦:، التبصرة١/٤٠٣:،اإلتقان يف علوم القرآن٦/٤٤٥:زاد املسري:انظر .٧
 .١/٣١٦:، التبصرة٨/٥٣٦:،فتح الباري٦/٤٤٥:زاد املسري:انظر،و٢/٣٥٨:القرآن معاين .٨
 . ١/٣١٦:،التبصرة٦/٤٤٥:زاد املسري:انظر .٩

 .١/٣١٦:،التبصرة٦/٤٤٥:زاد املسري: ،وانظر٢/١٤٦:جماز القرآن .١٠
،فـتح  ٦/٤٤٥:،زاد املسـري ١٤/٢٨٥:تفسـري القـرطيب  :انظـر ،و٤/٢٤٨،٢٤٩:معاين القـرآن وإعرابـه   .١١

  .١/٣١٦:،التبصرة٤/٣٢٠:القدير
  



 ٧٩٨

  :وذلك لألسباب التالية والراجح من هذه األقوال هو القول الثالث
  

العرم اسم للسـد،واملعىن  ):"١:(قوله السديوهو أن العرم اسم للسد،وقد نقل الشوكاين عن :األول
  .املاء مجع عرمة وهو كل ما يبىن ليمسك)٢(يف لغة اليمنالعرم أن  :الثاين".أرسلنا عليهم سيل العرم

 قال تعاىل:                 ١٧/التكوير                   

 املفردة:   عسعس  
  

  : يف اآلية على قولني"عسعس"اختلف املفسرون يف املراد ب       
  

  )٥.(وابن جبري)٤(احلسن،مبعىن أقبل،قاله أنه :الثاين)٣.(قاله ابن عباسأنه مبعىن أدبر،:األول
  

على احلركة اخلفية وتسلل الظلمـة  كل منهما اللة لدمشترك بني إقبال الليل وإدباره؛"العسعسة معىن
والغالب يف القرآن القسم بالليل وظالمه إذا أقبـل وبـالفجر وضـيائه إذا    )٦(،"والنور إىل الكون

   :أشرق،كقوله تعاىل           ]وقوله عز من ].٢، ١/الليل

   : قائل          ]٤، ٣/الشمس [  
  

عليه مـن   السياق،وداللة يؤيده سياق اآليات وغريه هو القول األول الذيالراجح من القولني وو     
  :وجوه

  

   :و قوله تعاىلداللة ما بعدها عليها،وه:األول      ]فبعد إدبار ]١٧/التكوير
  .الليل يتنفس الصبح

____________________  
 .٤/٣٢٠:فتح القدير:انظر .١
روح ،٤/٤١٤:،احملـرر الـوجيز  ٢/٣١٨:وزي،غريب احلديث البن اجل٢/٦١:غريب احلديث البن قتيبة:انظر .٢

،فيض ١٩/١٢٩:،عمدة القاري١/٣٨٠:اإلتقان يف علوم القرآن،٧/٢٥٩:،تفسري البحر احمليط٢٢/١٢٦:املعاين
 .١/٣٠٧:،الزاهر يف معاين كلمات الناس١/٧:،األمايل يف لغة العرب٤/٣١٠:القدير

 ،٥/٣٩٣:، فتح القـدير  ،١٩/٢٣٨:،تفسري القرطيب٩/١١٨:،تفسري أيب السعود٣٠/٧٨:تفسري الطربي:انظر .٣
 .٣٠/٥٨:روح املعاين ،٥/١٦١:إعراب القرآن

 .٤/٤٨٠:تفسري ابن كثري. ٩/٤٢:،زاد املسري٣٠/٧٨:تفسري الطربي: انظر .٤
 .٩/٤٢:زاد املسري: انظر .٥
 .٧٤:الوجوه والنظائر يف القرآن الكرمي:انظر .٦



 ٧٩٩

   :ورود ما يشابه ذلك يف القرآن الكرمي،وهو قوله تعاىل:الثاين          

     ]وقوله تعاىل ]٣٤، ٣٣/املدثر:         ]٤/الفجر[  
  

، "أمجع املفسرون على أن معىن عسـعس أدبـر  :")١(الفَراء الق. إمجاع أكثر املفسرين عليه:الثالث
: معىن ذلك: وأوىل التأويلني يف ذلك بالصواب عندي قول من قال):"٢(ورجحه ابن جرير حيث قال

  ".إذا أدبر 
  

  تعـاىل اهللا قال:                         

                                                                        ٣/النساء    
 املفردة:   تعولوا  

  

  :رون يف املراد بالعول يف اآلية على عدة أقوالاختلف املفس       
  

 )٣(،هذا أكثر املفسرين،وعلى عن النيب اللفظني مروي،وكال ال جتوروا وال متيلواذلك أدىن أ:األول
   :يف قوله روت عائشة رضي اهللا عنها عن النيب فقد     ويف )٤(،"ال جتـوروا :"قال

 )٦(عليه ابن عباس،الذي وهذا )٥(،"أن ال متيلوا:" ها وعن أبيها عن النيبعنها رضي اهللا عن رواية أخرى
  .ومتيلوا مبعىن واحد جتوروا: )٨(الزجاجقال )٧.(وجماهد

__________________________  
تفسـري أيب   ،١٩/٢٣٨:،تفسري القرطيب]عسس:[،التاج اللسان،،خمتار الصحاح  :انظر،و٣/٢٤٢:معاين القرآن .١

 .٣٠/٥٨:روح املعاين ،٥/١٦١:،إعراب القرآن٥/٣٩٠:القدير، فتح ٩/١١٨:السعود
 .٧٥:وأثرها يف توجيه املتشابه اللفظي يف قصة موسى عليه السالم السياقداللة :، وانظر٣٠/٧٩:تفسري الطربي .٢
،تفسـري  ١/٣٩٢:،تفسـري البغـوي  ١/٤٥٢:،تفسري ابن كثري١/١١٧:،جماز القرآن١/٦٤:تنوير املقباس:انظر  .٣

،معـاين  ٩/١٤٤:،التفسـري الكـبري  ١/٢٠٣:،تفسـري النسـفي  ٤/٢٣٩:،تفسري الطربي١/٣٠٦:قنديالسمر
 .٣/٢٤٨:،تفسري الثعليب٢/١٦:القرآن

،شـرح مشـكل   ٥/١٤:،الكامـل يف ضـعفاء الرجـال   ١/٤٢٨:،موارد الضمآن٩/٣٣٨:صحيح ابن حبان .٤
 .٤٢١:ختريج احلديث ص.١/٢٨٠:،ختريج األحاديث واآلثار١٤/٤٢٦:اآلثار

 .١/٤٢٨:ختريج احلديث ص.٣/٢٤٨:سري الثعليبتف: انظر .٥
،تفسـري  ٢/٨:احملـرر الـوجيز  :،وانظر٢/٤٣٠:،الدر املنثور٤/٢٤٠:،تفسري الطربي١/٦٤:تنوير املقباس:انظر .٦

 .٤/١٩٤:التعليق،تغليق ١/٤٢٤:،فتح القدير٢/١٥:للنحاس ،معاين القرآن١/٣٤٩:الثعاليب
 .٢/٩:، زاد املسري٤/٢٣٩:سري الطربي،تف٢/٤٣٠:الدر املنثور: انظرو،١/١٤٤:تفسري جماهد .٧
 .٢/٩:زاد املسري:انظر،و٢/١١:معاين القرآن وإعرابه .٨



 ٨٠٠

  
قـل   إذاوذلك ألنه  ،رجل عائل أي فقري:يقال)١(،عيينة،عن سفيان بن ال تفتقرواذلك أدىن أ: الثاين

  .قلت نفقاته مل يفتقر ،وإذاعياله قلت نفقاته
  

  ) ٢(.شافعي،عن الذلك أدىن أن ال تكثر عيالكم:الثالث
  

  :عليه من وجوه السياقوغريه هو القول األول،وداللة  السياقوالراجح الذي يؤيده 
  

  :سياق عدل مع الزوجات،دل عليه قوله تعاىل السياق:األول           
لهم مما خيافون من الظلم واجلور فيه إىل أن سياق اآلية إمنا هو يف نق):"٣(قال ابن القيم]. ٣/النساء[

 : غريه،فإنه قـال يف أوهلـا                       

              فدل سبحانه على ما يتخلصون به من ظلم اليتامى ،وهو نكاح مـا
هلم من النساء البوالغ،وأباح هلم منهن أربعا،مث دهلم على ما يتخلصون به من اجلور والظلـم يف  طاب 

 :عدم التسوية بينـهن،فقال                                مث
  ".،وهذا صريح يف املقصودأخرب سبحانه أن الواحدة وملك اليمني أدىن إىل عدم امليل واجلور 

  

  )٤.(إمجاع أكثر املفسرين على ذلك:الرابع.مساندة اللغة العربية:الثالث.بذلك تفسري النيب :الثاين
  
  
  

_____________  
  

 .٤/١٩٧:روح املعاين،١/٤٢٥:فتح القدير،٣/٨٦٠:،تفسري ابن أيب حامت٢/٤٣٠:الدر املنثور: انظر .١
 ،١/٤٥٢:،تفسري ابن كثري١/٤٩٩:،الكشاف٩/١٤٤:التفسري الكبري: ،وانظر١/٢٦١:أحكام القرآن للشافعي .٢

تفسـري   ،٣/١٧٣:،البحـر احملـيط  ٥/٢١:،تفسري القـرطيب ١/٣٩٦:،تفسري السمعاين١/٣٩٢:تفسري البغوي
 .٤/١٩٧:روح املعاين ،٢/٢٠٨:،نظم الدرر للبقاعي١/٤٢١:،فتح القدير٣/٢٤٨:الثعليب

 .     ٩١:القرآين وأثرها يف التفسري قالسياداللة :،وانظر١/٢٦٥:بدائع التفسري .٣
 .٢/٢٠٨:نظم الدرر للبقاعي:انظر .٤

  



 ٨٠١

 قال تعاىل:                        

                                                                 ٢١/النساء                                                                                                            

 املفردة:   أفضى  
  :نيقولعلى يف اآلية  اإلفضاءيف املراد ب ناختلف املفسرو

عليه و)٥(،وابن قتيبة)٤(،اجالزج هاراختو)٣(،السديو)٢(،وجماهد)١(،قاله ابن عباس،اجلماع:األول
  )٦.(رمحه اهللا مذهب الشافعي

) ٧(،الكلـيب  ا عـن أن يكون معها يف حلاف واحد جامعها أو مل جيامعه ،واإلفضاءاخللوة ا:الثاين
  )٩.(رمحه اهللامذهب أيب حنيفة  عليهو)٨(،الفَراء هاراختو

  

   ":عليه من وجوه السياقوالقول األول هو الراجح ،وداللة 
 إال يف احلقيقة ،وهذا ال حيصل أي صار يف فرجتها وفضائها،فالن إىل فالنة أفضى:قال اخلليلأن  -١

  .أما يف غري وقت اجلماع فهذا غري حاصل،عند اجلماع
سببا قويا يف حصول  اإلفضاءإمنا يتم إذا كان هذا أن اهللا سبحانه تعجب يف أول اآلية،والتعجب -٢

  .عليه اإلفضاء جمرد اخللوة فوجب محل وهو اجلماع ال،األلفة واحملبة 
 لجمـاع لنسب األ واالتصال؛وهذاعلى معىن الوصول  فيه داللة واضحة]إىل[تعدية اإلفضاء ب -٣

  )١٠".(دون اخللوة
__________________  
 .٥/١٠٢:القرطيب،تفسري ٤/٣١٤:،تفسري الطربي٢/٣٠:،احملرر الوجيز٢/٤٦٧:الدر املنثور:انظر .١
 .صادر السابقةامل:انظر .٢
فـتح  ،٢/٤٣:زاد املسـري  ،٥/١٠٢:،تفسـري القـرطيب  ٤/٣١٤:،تفسري الطـربي ٢/٣٠:احملرر الوجيز: انظر .٣

 .٤/٢٤٤:،روح املعاين٣/٢١٦:،تفسري البحر احمليط١/٤٤١:القدير
 .١٠/١٤:التفسري الكبري:انظر،و٢/٣١:معاين القرآن وإعرابه .٤
 .٢/٤٣:،زاد املسري١٠/١٤:التفسري الكبري:انظر .٥
 .١٠/١٤:التفسري الكبري:رانظ .٦
 .٤/٢٤٤:،روح املعاين٥/١٠٢:، تفسري القرطيب١٠/١٤:التفسري الكبري:انظر .٧
أحكـام   ،٥/١٠٢:، تفسـري القـرطيب  ٢/٤٣:،زاد املسري١٠/١٤:التفسري الكبري: انظر،و١/٤٩٤:معاين القرآن .٨

،روح ٢/١٤٢:،تبيني احلقـائق ٢/١٨٠:لسبيلمنار ا،٥/١٥١:اعكشف القن،٣/٤٨، ٢/١٤٨:للجصاصالقرآن 
 .٤/٢٤٤:املعاين

 .٤/٢٤٤:،روح املعاين٥/١٠٢:، تفسري القرطيب١٠/١٤:التفسري الكبري: انظر .٩
 )بتصرف.(١٠/١٤:التفسري الكبري .١٠



 ٨٠٢

 معانيـه  كل يشع مطلقاً اللفظ يدع):"١(،فيقول-رمحه اهللا– يعرب عن كل ذلك سيد قطب        
 العواطـف  يشمل بل.وإفضاءاته جلسدا حدود عند يقف وال.إحياءاته كل ويسكب ظالله كل ويلقي

، التجـاوب  صور من صورة كل يف والتجاوب واهلموم واألسرار والتصورات والوجدانات واملشاعر
 وعشـرات  النـهار  وأطـراف  الليـل  آناء املشتركة احلياة لتلك الصور عشرات يرسم اللفظ يدع

 نظرة كل ويف.إفضاء حب ةاختالج كل الزمان ويف من فترة ضمتهما اليت املؤسسة لتلك الذكريات
 حاضر يف تفكر كل ويف،إفضاء أمل أو أمل يف اشتراك كل ويف،إفضاء جسم ملسة كل ويف،إفضاء ود
 احلشـد  هذا كل. . إفضاء وليد يف التقاء كل ويف،إفضاء خلف إىل شوق كل ويف،إفضاء مستقبل أو
  ".العجيب املوحي التعبري ذلك يرمسه والعواطف واملشاعر واألنداء والظالل التصورات من
 قال تعاىل:                                           ٤٨/الرمحن                                                                                                                               
 املفردة:   أفنان  

  : نيقول على يف اآلية  األفنانيف املراد باختلف املفسرون 
  

وعليه أكثر )٣(،وعكرمة)٢(،أا األغصان وهي مجع فنن وهو الغصن الغض،وهذا قول جماهد:أحدمها
  )٤(.املفسرين

وقال )٦(وابن جبري)٥(أا األلوان والضروب من كل شيء وهي مجع فن،وهذا قول ابن عباس:والثاين
يف كل غصـن فنـون مـن    ":ومجع عطاء بني القولني فقال)٧(،"ذواتا ألوان من الفاكهة":الضحاك
  )٨(."الفاكهة

  

املفسرين،وألن ذلك مناسب للسياق،  ألن عليه مجهور؛القول األول السياقوالراجح الذي يؤيده                   
رق وتثمر،ومنها متتـد  ألا هي اليت تودقائق النعم،فخص األفنان بالذكر؛ الذي تضمن احلديث عن

  .جتتىن الثمارالظالل،و
______________  

 .١/٦٠٦:يف ظالل القرآن .١
 .١٨٩ /٩:لثعليبتفسري ا.١٢٠/ ٨:،زاد املسري٢٣٣/ ٥:،احملرر الوجيز١٧٨/ ١٧: القرطيب:انظر .٢
 .٥/١٤٠:فتح القدير. ١٢٠/ ٨:،زاد املسري١٥١/ ١٥:عمدة القاري: انظر .٣
 .٢٧٧/ ٤: ،تفسري ابن كثري٧٠٩/ ٧:الدر املنثور: انظر .٤
،احملـرر  ١٧٨/ ١٧:،تفسري القـرطيب ١٤٧/ ٢٧:،تفسري الطربي٢٧٤/ ٤:،تفسري البغوي٤٢٥/ ١:تنوير املقباس: انظر .٥

 .١٨٩/ ٩:،تفسري الثعليب٢٣٣/ ٥:الوجيز
  .١٢٠/ ٨،زاد املسري٢٧٤/ ٤:تفسري البغوي:انظر .٦
 .٢١٤/ ١٩:عمدة القاري.١٨٩/ ٩:، تفسري الثعليب٢٧٤/ ٤:،تفسري البغوي٣٣٤/ ٥:تفسري السمعاين: انظر .٧
 .٣٣٤/ ٥:تفسري السمعاين ،١٢٠/ ٨:،زاد املسري١٤٠/ ٥:فتح القدير:انظر .٨



 ٨٠٣

 قال تعاىل:                                    

                              ٦١/البقرة                                                                                               
 املفردة:   فومها  

  )١.(ل احلنطة،وقيل اخلبزالثوم،وقي:فقيل:الفوم  يف اآلية عدة أقوالذكر املفسرون يف املراد ب         
  )٢( :عليه من وجوه السياقالقول األول ،وهو الثوم،وداللة  السياقوالراجح الذي يؤيده 

يف توبيخهم يف استبدال الذي هو أدىن بالذي هو خري،والثوم معلوم من أدىن  السياقأن :األول
  .الطعام،ودون احلنطة واخلبز

؛ألن املذكور  السياقملذكورين يف اآلية من احلنطة،أما اخلبز فريده أنه أقرب للعدس والبصل ا:الثاين
  .كله من املأكول ال املصنوع

  )٤(".ثومها:"بلفظ وابن عباس)٣(يضا وروده يف قراءة ابن مسعود،يؤيد كونه الثوم أ:الثالث
واألثـاثي   اجلدث واجلـدف للقرب، : من ذلك)٥(كثرة ما تبدل الفاء من الثاء يف كالم العرب،:الرابع

  .واألثايف للحجارة اليت توضع حتت القدر
 قال تعاىل:                       

                           ١٣٣/األعراف                                                                                                                                 
 املفردة:  القمل    
  :اختلف املفسرون يف املراد بالقمل  يف اآلية على عدة أقوال    

ابـن   قـال .الذي هو صغار اجلراد ، والذي ال يسمى جرادا إال بعد نبات أجنحته.أنه الدباء:األول
  )٧(".القمل اجلراد الذي ال يطري:"عن أيب صخر قالو)٦(،"ل الدبامالقُ" :عباس

_______________  
، ٣/٩٣:،التفسـري الكـبري  ١/٤٩:،التسهيل لعلوم التنزيـل ١/١٧٧:،الدر املنثور١/٣١١:تفسري الطربي:انظر .١

 .١/١٠٢:،تفسري ابن كثري١/١٧٤:الكشاف
 .٤٤٣:القرآين يف التفسري السياقاثر  .٢
،تفسـري  ١/٣٩٥:،تفسـري البحـر احملـيط   ١/٩٣:،فتح القدير١/١٧٧:لدر املنثور، ا٣/٩٣التفسري الكبري:انظر .٣

 .١/٨٤:،تفسري السمرقندي١/٤٧:النسفي
 .١/٣٩٥:،تفسري البحر احمليط١/٩٣:،فتح القدير١/١٧٧:،الدر املنثور٣/٩٣التفسري الكبري:انظر .٤
 .٥٤٩، ٥٤٨:القرآين،العربية والنص ٣٤:علم الداللة بني النظر والتطبيق،٣٦٩:مفردات القرآن :انظر .٥
 .٢٩٦/ ١٥:،عمدة القاري٢٣٩/ ٢:فتح القدير:،وانظر٥٢٣/ ٣:الدر املنثور:انظر .٦

 .٥٢٣/ ٣:الدر املنثور:انظر .٧



 ٨٠٤

وبه قال ابـن  )٢(،"القمل أوالد اجلراد:"وقال قتادة)١(،"ل اجلنادب بنات اجلرادمالقُ:"عن عكرمةو
عن ابن  سعيد بن جبريج من احلنطة،رواه ،الذي خيرالسوس هو:الثاين."صغار الدبا:القمل):"٣(فارس

  )٥.(زيدعبد الرمحن بن حكاه ابن ،أنه الرباغيث:الثالث)٤(.عباس وقال به
السـوس   ولعله أراد بالدواب السـود )٦(،قاله احلسن وسعيد بن جبري،أنه دواب سود صغار:الرابع

 "القَمل"وقرأ )٧(،"لمالقَ ل هومالقُ":البصري عن احلسن،أنه القمل:اخلامس.فيكون مثل القول الثاين
وحيتمل أن يكون املراد ).٩(بالقمل"لمالقُ"فسر عطاء اخلراساينكذلك )٨( بفتح القاف وسكون امليم

  ."جيوز أن تكون هذه األشياء كلها أرسلت عليهم":)١٠(النحاس به كل ما تقدم،قال
  :وجوهوذلك من عدة ،القول بأن املراد هو القمل املعروف،هو األقوىإال أن 
  .أن القول بغري ذلك فيه صرف لظاهر اللفظ ،واللفظ ال يصرف عن ظاهره إال بدليل،وال دليل:األول
ألن اجلراد مل يكـن  ليهم احلبوب،والصحيح أنه ال حبوب؛ليفسد ع: من قال أنه السوس قالوا:الثاين

احلديد حـىت تقـع    إنه كان يأكل مسامري األبواب من:رعا وال مثارا وال شجرا حىت قيلليترك هلم ز
   .دورهم ومساكنهم

 القمـل  يريـد ،امليم وسكون،القاف بفتح"والقمل":يؤيد كونه القمل املعروف قراءة احلسن:الثالث
  )١١(. املعروف

___________________  
 .٧٠/ ٣:معاين القرآن:وانظر.٥٢٣/ ٣:املصدر السابق .١

 .٢٤٩/ ٣:،زاد املسري٣٣/ ٩:طربي،تفسري ال٢٣٤/ ٢:،تفسري الصنعاين٥٥٨/ ١:تفسري السمرقندي:انظر .٢

 .٨٦٣:مقاييس اللغة .٣

/ ٤:،تفسري البحـر احملـيط  ٢٤٩/ ٣:،زاد املسري١٩٢/ ٢:،تفسري البغوي١٥٤٧/ ٥:تفسري ابن أيب حامت:انظر .٤
  .٢٦٥/ ١:،البداية والنهاية١٥/٢٩٦:،عمدة القاري٤٤٤/ ٢:،احملرر الوجيز٣٤/ ٩:روح املعاين.٣٧٣

عمـدة  .٢٦٥/ ١:،البدايـة والنهايـة  ٢٤٩/ ٣:،زاد املسـري ٣٤/ ٩:املعـاين ،روح ٥٢٣/ ٣:الدر املنثور:انظر .٥
 .٣٧٣/ ٤:،تفسري البحر احمليط٢٤٢/ ٢:ابن كثري.٢٣٥/ ١٨:القاري

 .٣٢/ ٩:تفسري الطربي.٢٣٥/ ١٨:قاري،عمدة ال٢٤٩/ ٣:زاد املسري:انظر .٦

 .٥٢٣/ ٣:الدر املنثور: انظر  .٧

،التفسري ٤٨/ ٢:،تفسري الثعاليب٢٣٥/ ١٨:، عمدة القاري١٩٢/ ٢:، تفسري البغوي٤٤٤/ ٢:احملرر الوجيز:انظر .٨
 .١٣٩/ ٢:، الكشاف١٧٨/ ١٤:الكبري

 .٢٧٠/ ٧:،تفسري القرطيب٢٤٩/ ٣:، زاد املسري١٩٢/ ٢:تفسري البغوي:انظر .٩

 .٢٣٨/ ٢:،فتح القدير٢٧٠/ ٧:تفسري القرطيب:انظر،و٣/٧٠:معاين القرآن .١٠

،عمـدة  ٢/٤٤٤:،احملرر الـوجيز ٤/٣٧٣:البحر احمليط،تفسري ٢/١٣٩:،الكشاف٧/٢٧٠:تفسري القرطيب:انظر .١١
  .١٧٨/ ١٤:،التفسري الكبري٤٨/ ٢:،تفسري الثعاليب١٩٢/ ٢:،تفسري البغوي١٨/٢٣٥:القاري



 ٨٠٥

 قال تعاىل:                   ٤٨/النجم   
 املفردة:   أقىن  

  

  :ثالثة أقواليف اآلية على "أقىن" تعاىل قوله اختلف املفسرون يف املراد من       
ما يبقى ويـدوم مـن   "):٢(األلوسيو)١(،قاله أبو عبيدة،وهو أصل مال ،جعل لإلنسان قنية:األول

  :في قَوله تعالَىاألموال ببقاء نفسه أو أصله كالرياض واحليوان والبناء وإفراد ذلك بالذكر مع دخوله 

   أي )٣(،قاله ابن عبـاس ،مبا أعطى،أي أرضى:والثاين."ألموال وأشرفهاألن القنية أنفس ا
 :واملعىن)٦(،ل اهدوقو)٥(،وقتادة )٤(البصري، قاله احلسن،أخدم:والثالث.أغناه مث رضاه مبا أعطاه

  ) ٧.(أفقر،قاله األخفش:والرابع.أعطاه من خيدمه
  

  :عليه من وجوه السياقاللة ودهو القول األول، السياقوالراجح والذي يؤيده          
  

داللة قوله تعاىل قبل :الثاين.أنه املعىن األقرب إىل أصل اللغة،والقرآن الكرمي إمنا أنزل بلغة العرب:األول
  :ذلك         ]فاهللا يعطي القليل ويزيد على إعطاء القليل بقطع ]٣٤/النجم،

تعـاىل أغـىن العبـاد     أن اهللا:على الغىن بإعطاء القنيـة،واملعىن  ويزيد عطائه ورمبا مبنعه،كذلك يغين
 أصول أعطى):"٨(قال البغوي.وق الكفاية ما يقتنونه من املالبإعطائهم الكفاية،وأقناهم بإعطائهم ف

 أن وعزمت تأثلته الذي املال وهي القنية أعطى :" )٩(الزمخشرِيوقال ".الكفاية بعد يدخر وما املال
  ".يدك من خترجه ال

_____________  
 . ٨/٨٣:زاد املسري:،وانظر٢/٢٣٨:جماز القرآن .١
  .٢٧/٦٩:روح املعاين .٢
: ،تفسري الـثعليب ٨/٨٣:،زاد املسري٢٥٦/ ٤،تفسري البغوي،٢٧/٧٦:تفسري الطربي،٤/٢٧٩:معاين القرآن:انظر .٣

  .٢٧/٦٩:،روح املعاين٩/١٥٦
 .٩/١٥٦:،تفسري الثعليب٨/٨٣:،زاد املسري٢٥٦/ ٤،تفسري البغوي،١٧/١١٨:تفسري القرطيب:انظر .٤
 .٨/٨٣:،زاد املسري٢٥٦/ ٤،تفسري البغوي،١٧/١١٨:تفسري القرطيب،٢٧/٧٦:تفسري الطربي:انظر .٥
 .٩/١٥٦:،تفسري الثعليب٥/٢٠٨:، احملرر الوجيز١٧/١١٨:، تفسري القرطيب٢٧/٧٥:تفسري الطربي:انظر .٦
فـتح   ،٩/١٥٦:،تفسري الـثعليب ٢٥٦/ ٤سري البغوي،تف،٥/٢٠٨:،احملرر الوجيز١٧/١١٩:تفسري القرطيب:انظر .٧

 .٢٧/٦٩:روح املعاين،٥/١١٧:القدير
 .٧/٣٣١:نظم الدرر للبقاعي:وانظر،٤/٢٥٦:تفسري البغوي .٨
  .٤/٤٢٩:الكشاف .٩



 ٨٠٦

 قال تعاىل:                             ٤/البلد                                                                                          
 املفردة:  كبد  

  

  :اختلف املفسرون يف املراد بالكبد يف اآلية على قولني        
  

 )٣(،وعكرمة)٢(،لضحاكوا)١(،االستواء واالعتدال وانتصاب القامة،قاله ابن عباس يف رواية:األول
خلقناه سويا مسـتقيما،كقوله  :واملعىن)٤(،االستواء واالستقامةالكبد : طالب ابن أيبعلي وعن 
     :تعاىل          ]٤/التني[  

  

 )٥(،سعيد بـن جـبري   ،عنمهوم الدنيا واآلخرة ويقاسي يكابد املشقاتالتعب واملشقة،فهو :الثاين
مل خيلق اهللا خلقا يكابد ما يكابد :"الق)٨(البصري حلسناعن و)٧(،ورواية عن ابن عباس)٦(وقتادة،
   ."ابن آدم

  

  :من هذه األقوال هو القول الثاين لألسباب التاليةوالراجح        
  

 .يكابد املشقات ويقاسي أمور الدنيا واآلخرة فهوخلق اإلنسان البتالئه، سبحانه وتعاىل إن اهللا:أوال
  .ألنه الظاهر من كالم العرب:الثاين

  .ألنه األقرب إىل األصل اللغوي:الثالث
  )٩(. ألن عليه مجهور املفسرين:الرابع

______________  
/ ٤:،تفسري ابن كثري٢٢/ ١:،التبيان يف أقسام القرآن٤٨٨/ ٤:،تفسري البغوي٥٢٠، ٥١٩/ ٨:الدر املنثور:انظر .١

 .٣٤٨/ ١:،اإلتقان يف علوم القرآن١٩٧/ ٣:،تفسري الطربي٥١٣
 .١٣٥/ ٣٠:،روح املعاين٢٢/ ١:،التبيان يف أقسام القرآن٤٨٨/ ٤:غويتفسري الب: انظر .٢
، ٢٠٧/ ١٠:،تفسـري الـثعليب  ٤٧٠/ ٨:،تفسري البحر احمليط١٣٠/ ٩:زاد املسري،٤٨٤/ ٥:احملرر الوجيز:انظر  .٣

 .١٣٥/ ٣٠:،روح املعاين٢٢/ ١:التبيان يف أقسام القرآن
 ].كبد:[،اللسان،التاج٧٤/ ١٠:،ذيب اللغة٢٢/ ١:التبيان يف أقسام القرآن: انظر .٤
 .١٩٧/ ٣٠:،تفسري الطربي٢٢/ ١:التبيان يف أقسام القرآن،٥١٣/ ٤:تفسري ابن كثري:انظر .٥
 .١٩٦/ ٣٠:،تفسري الطربي٤٨٨/ ٤:،تفسري البغوي٥١٣/ ٤:،تفسري ابن كثري٥١٩/ ٨:الدر املنثور:انظر .٦
/ ١:،التبيان يف أقسام القـرآن ٥٥٩/ ٣:،تفسري السمرقندي٤٨٨/ ٤:،تفسري البغوي٥١٩/ ٨:الدر املنثور:انظر .٧

٢٢ . 
/ ١:،التبيان يف تفسـري القـرآن  ٤٨٨/ ٤:،تفسري البغوي٤٨٤/ ٥:احملرر الوجيز،١٩٧/ ٣٠:تفسري الطربي:انظر .٨

 .٢٢/ ١:،التبيان يف أقسام القرآن٢٢
 .١٠/٢٠٧:تفسري الثعليب،٤/٣٤٠:تفسري النسفي،٨/٥١٩:الدر املنثور :انظر .٩



 ٨٠٧

  
لق يكابد األمـور  معىن ذلك أنه خ:الصواب قول من قالاألقوال يف ذلك بوأوىل ):"١(قال ابن جرير

 الكبـد  فسرنا إن أنا علماو…األول الوجه هو باآلية الالئق أن واعلم):"٢(وقال الرازي".ويعاجلها
  ".أحد عليه يقدر ال لشدته أنه الشديد اإلنسان ذلك أحيسب القوة،فاملعىن يف بالشدة

 

 قال تعاىل:                ٣٤/النجم   
  

 املفردة:   أكدى  
  

  :أربعة أقوال ،وهم يف ذلك على يف اآلية أكدى:اختلف املفسرون يف املراد بقوله تعاىل
  

  )٣.(قاله الضحاك،أعطى قليال من ماله مث منع  :األول
  

  )٤.(قاله ابن عباس ،أطاع قليال مث عصى :الثاين
  

  )٥.(قاله جماهد ،ال من نفسه باالستماع مث أكدى باالنقطاعأعطى قلي:الثالث
  

  )٦.(قاله مقاتل ،أعطى قليال من اخلري بلسانه مث قطع :الرابع
  

 بن الوليد يف زلت،يؤكد هذا سبب نزول اآلية،إذ نهو القول األول السياقي يؤيده الراجح الذ       
 األشـياخ  ديـن  أتركـت : له وقال املشركني عضب فعريه ،دينه على النيب اتبع قد كانو املغرية،

 إىل ورجـع  مالـه  من كذا أعطاه هو إن عاتبه الذي فضمن اهللا، عذاب خشيت إين: قال وضللتهم؟
مث خبـل  على ذلك بعض ما كان ضمن له،فأعطى الذي عاتبه عنه عذاب اآلخرة، يتحمل أن شركه

  )٧.(عليه ومنعه متام ما ضمن له
_______________  

 .٣٠/١٩٨:طربيتفسري ال .١
 .١٦٦، ٣١/١٦٥:تفسري الكبري .٢
 .٨/٧٨:،زاد املسري٨/١٦٣:تفسري البحر احمليط:انظر .٣
 .٨/٧٨:،زاد املسري٨/١٦٣:،تفسري البحر احمليط٥/٣٠٠:تفسري السمعاين:انظر .٤
 .٨/٧٨:،زاد املسري٨/١٦٣:تفسري البحر احمليط:انظر .٥
، زاد ٨/١٦٣:،تفسري البحر احمليط٤/٢٥٣:ي،تفسري البغو١٧/١١١:تفسري القرطيب: انظر٣/٢٩٣:تفسري مقاتل .٦

 .١٩/١٩٦:،عمدة القاري٨/٧٨:املسري
 .١٩/١٩٦:،عمدة القاري٤/٢٥٣:،تفسري البغوي٢٧/٧٠:تفسري الطربي:انظر .٧

  



 ٨٠٨

 قال تعاىل:                        ١٦/التكوير                         
 املفردة:   الكنس  

  

  : اآلية على عدة أقوالاختلف املفسرون يف املراد بالكنس يف       
  

 احلسـن و)٣(،وابن قتيبة)٢(،مقاتلأيضا وبه قال )١(. بن أيب طالب  علي أا النجوم،عن:األول
  )٦.(وبه قال أبو عبيدة )٥(وقتادة)٤(البصري،

  

  )٧(.ابن مسعود عن،بقر الوحش :الثاين
  

  )١٠.(والضحاك )٩(وجماهد، )٨(الظباء،عن ابن جبري، أا:الثالث
  

  :عليه من وجوه السياقالقول األول وداللة  هو السياقوالراجح الذي يؤيده          
  

   :تعاىل هقول داللة ما بعده عليه وهو:األول      )وهذا بـالنجوم  )١٧/التكوير
  .أليق منه ببقر الوحش

  

  .وأعلى رتبة من بقر الوحش ا أعظم أن حمل قسم اهللا يكون عظيما،والكواكب ال شك أ:الثاين
_____________  

  .٩/٤٢:، زاد املسري٣١/٦٦:،التفسري الكبري٣٠/٧٥:تفسري الطربي:انظر .١
  .٩/٤٢:، زاد املسري٣١/٦٦:التفسري الكبري:انظر،و ٣/٤٥٦:تفسري مقاتل بن سليمان .٢
  .٢/١٩٠:،مفتاح دار السعادة٩/٤٢:زاد املسري:انظر .٣
  .٣/٣٥٢:، تفسري الصنعاين٨/٤٣٢:الدر املنثور ،٩/٤٢:، زاد املسري٣٠/٧٥:تفسري الطربي .٤
 .٨/٤٣٢:الدر املنثور ،٩/٤٢:، زاد املسري٣١/٦٦:، التفسري الكبري٣٠/٧٥:تفسري الطربي .٥
  .٩/٤٢:زاد املسري:،وانظر٢/٢٨٧:جماز القرآن .٦
،الـدر  ٣١/٦٦:التفسـري الكـبري  . ٩/٤٢:،زاد املسـري ١٩/٢٣٧:،تفسري القـرطيب ٣٠/٧٥:تفسري الطربي .٧

،تفسـري  ٣/٥٣٠:،تفسري السـمرقندي ١٠/٣٤٠٥:،تفسري ابن أيب حامت٥/٤٤٣:، احملرر الوجيز٨/٤٣٢:املنثور
  .٣/٣٥٢:،تفسري الصنعاين٦/١٦٩:عاينالسم

،تفسـري ابـن أيب   ٥/٤٤٣:،احملرر الوجيز٨/٤٣٢:،الدر املنثور٣١/٦٦:، التفسري الكبري٣٠/٧٦:تفسري الطربي .٨
  .١٠/٣٤٠٥:حامت

  .٨/٤٣٢:نثورالدر امل ،٣٠/٧٦:تفسري الطربي .٩
 .٥/٤٤٣:، احملرر الوجيز٣٠/٧٧:تفسري الطربي .١٠



 ٨٠٩

 قال تعاىل:            ٢٧٣/البقرة          

 املفردة:  إحلافا  
  

  :يف هذه اآلية اختالفا كثريا وهم يف ذلك على قولنياختلف املفسرون 
  

  )١(.مجهور املفسرين هذاعلى والناس البتة، لوايسأ مل مأ يرى :األول
  

  .من غري إحلاح وعفة بلطف وحياء حلاجة شديدة سألوا سألوا إم إنيرى أم :الثاين
  

  :عليه من وجوه السياقوداللة هو القول الثاين، السياقوالراجح الذي يؤيده 
  

ال يلحـون يف   لون ولكنيسأ فهذا يدل على إمأي إحلاحا،     :دالله قوله تعاىل :األول
  .ال يسألون أبدا:لقال البتة ،ولو أراد أم ال يسألونؤالالس

  

  :جميء املفردة بعد قوله تعاىل: الثاين          أي بأوصافهم الدالة عليهم، فهذا يدل
  .على أن من سيماهم طريقة سؤاهلم

  
  )٢.(ايف اإلحلافوإمنا ينأن التعفف ال ينايف السؤال : الثالث

  
  
  
  

______________  
 .٣/٣٤٣:تفسري القرطيب:انظر .١
  )بتصرف.(١٥٩٣، ١٥٩٢، ١٥٩١:القرآين يف التفسري السياقأثر   .٢

  



 ٨١٠

  ــاىل ــال تع  :ق                        

                                                           ١٣/الرعد                                                                                                                              
 املفردة: احملال   

  

  :اختلف املفسرون يف املراد باحملال يف اآلية على عدة أقوال ،أشهرها      
  

  )١.(  بن أيب طالب قاله علي ،شديد األخذ:األول
  

  )٢.(يف رواية رضي اهللا عنه عن ابن عباس،شديد املكر شديد العداوة :الثاين
  

  )٤. (يد االنتقامشد:جماهدعن و)٣(يف رواية، أيضا عن ابن عباس،شديد العقوبة :الثالث
  

  )٥.(البصري احلسنشديد اهلالك،عن :الرابع
  

وهي وإن كانت متغايرة األلفاظ إال ،،وما تضمنتة من معاينجمموع األقوال السياقوالذي يؤيده        
  :قوله تعـاىل  الكرمي ذلك من القرآن ظريوناملعاين،متقاربة  أا          

       ]ا نزلت ،يؤكد هذا أيضا سبب نزول اآلية،] ٥٤/عمران آلإذ تذكر كتب التفسري أ
قتله وانتهى األمـر   افأراد،  اهللا رسول على املدينة قدماحيث ،وعامر بن الطفيل،أربد بن قيس  يف

  )٦.(باألول أن أنزل اهللا عليه صاعقة فقتلته،وأرسل على الثاين قرحة أهلكته
______________  

 .٥/٣٦٧:، تفسري البحر احمليط٤/٣١٦:، زاد املسري٩/٢٩٩:تفسري القرطيب:انظر .١
 .٤/٣١٦:زاد املسري:انظر .٢
 .٨/٣٧٢:،فتح الباري٤/٣١٦:د املسري، زا٤/٦٢٧:الدر املنثور:انظر .٣
، ٣/٤٨٤:للنحاس ، معاين القرآن٤/٣١٦:، زاد املسري٩/٢٩٩:، تفسري القرطيب١٣/١٢٧:تفسري الطربي: انظر .٤

 . ٥/٣٦٧:تفسري البحر احمليط
 .٤/٣١٦:، زاد املسري١٣/١٢٧:تفسري الطربي:،وانظر١/٣٢٥:جماز القرآن .٥
،ختريج األحاديث ١/٣١١:،الطبقات الكربى١/٢٧٨:،األحاديث الطوال٩/٦١:املعجم األوسط:بطرق خمتلفة .٦

لنبوة ،دالئل ا٣/٣٠٤:،احملرر الوجيز٢/٤٩٠:،الكشاف٧/٤٢:،جممع الزوائد٢/١٨٥:واآلثار
  .١/١٢٩:لألصبهاين



 ٨١١

  قال تعاىل:                     ١٠٢/البقرة   

  املفردة:   هاروت وماروت  
  

،خالصتها ثار وأحاديث ضعيفة ومنكرةون يف أمر هاروت وماروت روايات وآذكر املفسر           
تعجبت من بين آدم يف خمالفتهم ما أمر اهللا به،وأن اهللا قال هلم اختاروا ملكني للهبوط إىل أن املالئكة "

األرض،فاختاروا هاروت وماروت،وركب فيهم الشهوة فحكما بني الناس،وافتتنـا بامرأة،تسـمى   
تصعد  الزهرة،فطلباها وامتنعت،إال أن يعبدا الصنم،ويشربا اخلمر ويقتال،فخافا على أمرمها،فعلماها ما

به إىل السماء وما تنزل به فصعدت ونسيت ما تنزل به فمسخت،وأما تشفعا وتابـا،فخريا بـني   
ـ   وهذه الروايات)١(عذاب الدنيا وعذاب اآلخرة،فاختارا عذاب الدنيا،فعذبا ببابل، ها ال يصـح من

 كله ذاه"):٢(قال القرطيب بعد أن أورد بعض هذه الرويات.اإلسرائيلياتتكون من  شيء،وغالبا ما
 وحيه، على اهللا أمناء هم الذين املالئكة يف صولاأل تدفعه قول فإنه ،يءش منه يصح ،ال(...) ضعيف

  . "رسله إىل وسفراؤه                ]٦/التحرمي[،    

           ]وهذا كله ال يصح منه شيء):"٣(ان،وقال أبو حي]٢٦/األنبياء."  
  

دال على ذلك مـن   السياق،وفتنة الصحيح أما ملكان مكرمان مكلفان من اهللا بتعليم السحر     
  :وجوه
  .أن اهللا مسامها ملكني:األول
  .فدل ذلك على أما ملكان.املالئكة وأإال على الرسل إن اإلنزال ال يكون : الثاين

 :صراحة على أما مكرمان لقوهلمـا  ا أو عقوبتهما بذلك،بل دلت اآلية لذمهممل تشر اآلية :الثالث
                . ]ما أنزال يعلمان الناس السـحر  )٤(]١٠٢/البقرةفدل على أ

 ل اخللق عن احلق؛لتمييز املـؤمن مـن  للناس،فكما اقتضت حكمة اهللا خلق إبليس وجنده إلضالفتنة 
  .اقتضت حكمته سبحانه وتعاىل إنزال هذين امللكني ليكونا هلم فتنة يف أمر السحر،الكافر

______________  
 .١/٣٤٠:،روح املعاين١/٤٩٨:تفسري البحر احمليط:انظر .١
 .١/١٢٣:فتح القدير:،وانظر٢/٥٢:تفسري القرطيب .٢
 .١/٤٩٨:تفسر البحر احمليط .٣
 .٥٢٩:القرآين يف التفسري السياقأثر :انظر .٤



 ٨١٢

 قال تعاىل:                             

                                                                ٦٧/يس                                                                       
 املفردة:  نامسخ   

  :أربعة أقوال على"ملسخناهم"املراد بقوله اختلف املفسرون يف 
 )٣.(وقتادة)٢(قاله احلسن ،ألقعدناهم على أرجلهم :والثاين )١.(قاله ابن عباس ،ألهلكناهم :األول 

جلعلناهم قردة وخنازير ال أرواح : والرابع).٥.(ومقاتل )٤(قاله أبو صاحل،جلعلناهم حجارة  :والثالث
  )٦.(قاله ابن السائب ،فيها

  

 مكام لصنمناهم لو نشاء:وال وما تضمنته من معاين،واملعىنجمموع األق السياقوالراجح الذي يؤيده 
أي ال يقدرون علـى ذهـاب وال   ،اوال رجوع امضي فال يستطيعونفيه على املعصية  جترؤوا الذي 
 وال مضـي  وال إدبار وال بإقبال يربحوه أن يقدرون ال مكام جيمدهم"):٧( شرِيالزمخقال .جميء

  ".اإلرادية احلركة منهم فأبطلنا اجلمادية إىل حولناهم يأ":)٨(،وقال البقاعي"رجوع
  

 قال تعاىل:                ٥/املسد                                                                                                                                                                   

 املفردة:  مسد  
  :لأقواثالثة اختلف املفسرون يف املراد ذا احلبل على 

  )١٠.(رواه العويف عن ابن عباس)٩(،أا حبال كانت مبكة :األول
________________  

، ١٠/٣١٩٩:تفسري ابن أيب حامت،٥/٥١٤:،معاين القرآن للنحاس٢٣/٢٦:ي،تفسري الطرب٧/٧٠:در املنثورال:انظر .١
 .٢٣/٤٥:،روح املعاين٤/٢٩٢:،تغليق التعليق٧/٣٣:،زاد املسري٣/٥٧٩:تفسري ابن كثري

 .٤/٣٧٨:،فتح القدير٤/٥٠:،تفسري ابن زمنني٧/٣٣:، زاد املسري٢٣/٢٦:تفسري الطربي:انظر: انظر .٢
 .٤/٢٨:،الكشاف٧/٣٣:، زاد املسري٢٣/٢٦:تفسري الطربي:انظر :انظر .٣
 .٣/٥٧٩:،تفسري ابن كثري٧/٣٣:، زاد املسري١٠/٣١٩٩:،تفسري ابن أيب حامت٧/٧٠:الدر املنثور: انظر .٤
 .٧/٣٣:، زاد املسري٣/١٢٣:، تفسري السمرقندي٣/٩١:تفسري مقاتل:انظر .٥
  .٧/٣٣:زاد املسري: انظر .٦
 . ٤/٢٨:الكشاف .٧
 .٦/٢٧٥:للبقاعينظم الدرر  .٨
 .٥١٣/ ٥:،فتح القدير١٨٣/ ٢:دالئل النبوة:انظر .٩

 .٢٦٢/ ٩:زاد املسري:انظر .١٠



 ٨١٣

  )١.(قاله قتادة،أنه قالدة من ودع  :الثاين
 

  :في قَوله تعالَىوهي اليت )٢(الزبري قاله عروة بن،سلسلة من حديد ذرعها سبعون ذراعا :الثالث
                      ]ا تسلك فيها]٣٢/احلاقةأي أ.  

  

 على ذلك من السياق وداللةجمموع األقوال وما تضمنته من معاين، السياقوالراجح الذي يؤيده 
  :وجهني

  

  )٣(.غريه من أو احلديد من كان سواء املفتول هو املسدأن : األول
  

 ،النار يف أبداً والعظم واللحم اجللد يبقى كما ال املعروفة ويبقى يف النارقد يكون املسد من احلب:الثاين
أوىل األقوال يف ذلك عندي بالصواب قول من قال هو حبل مجع مـن أنـواع   ):"٤(قال ابن جرير

  ".خمتلفة
  

 قال تعاىل:                                                                   

                                                                             ١٧١/البقرة   
 املفردة:   ينعق  

  

  :)٥(اختلف املفسرون يف املراد بالتشبيه يف اآلية،وهم يف ذلك على عدة أقوال
  

لـيت ال  الكافر يف عدم عقله وفهمه وسوء قبوله ملن يعظه ويدعوه إىل احلق،مثل البهيمـة ا  مثل:األول
  .وال تفهمهتسمع الصوت 

____________  
 .٥/٨:،التفسري الكبري٤١٢:القدير،فتح ٢٦٢/ ٩:زاد املسري ،٣٤١/ ٣٠:،تفسري الطربي٥٣٥/ ٥:احملرر الوجيز .١

 .٢٦٤/ ٣٠:روح املعاين )بتصرف(
 .١/٤٦٧:،السرية احللبية٣/٧٥:،العلل ومعرفة الرجال٥/٥٣٥:،احملرر الوجيز٣٠/٣٤٠:ربيتفسري الط:انظر .٢
 .٩/٢١٠:حتفة األحوذي ،٣٢/١٥٩:التفسري الكبري:انظر .٣
 .٣٠/٣٤١:تفسري الطربي .٤
 .٨٠٤:أثر السياق القرآين يف التفسري ،١/٦٥٧:،تفسري البحر احمليط٨٢، ٨١، ٢/٨٠:تفسري الطربي:انظر .٥

  



 ٨١٤

كمثل الناعق بغنمه ال تفقه ما يقوله قل،ذين كفروا يف دعائهم آهلتهم وهي ال تفقه وال تعمثل ال:الثاين
  .وال تفهمه

  

ه بشيء غري مثل الذين كفروا يف دعائهم آهلتهم،كمثل الذي ينعق بغنمه،فال ينتفع هو من نعيق:الثالث
  .أنه يف عناء ونداء

  

يظهر أن الراجح الـذي يؤيـده   يف املراد بالتشبيه وبالنظر يف معاين اآلية واالختالف الوارد          
املقصود أصال هو تشبيه الكفار يف إعراضهم ،وذلك أن ه من معاينجمموع األقوال،وما تضمنت السياق

   :قال تعاىل يف اآلية اليت قبلـها .على اتباع ما وجدوا عليه آباءهمعما أنزل عليهم،وإقباهلم    

                           ]ــرة  ] ١٧٠ / البقـ
قـال ابـن   )١(.ن ذلك،وهو أعظم يف الذم والتقبـيح كل املعاين حتتملها اآلية،وسياق اآلية يتضمف

 حالة:إحدامها:حالتان هنا فاروللك (...)حمالة، ال الكفار حال تشبيه هو ابتداًء املقصود):"٢(عاشور
 أن املفسرون جوز وقد(...)، األصنام عبادة على اإلقبال حالة:والثانية ، اإلسالم داعي عن اإلعراض

  ".تعاىل اهللا مراد من ولعله ممكن بينهما اجلمع أن الطريقتني،وعندي إحدى على التمثيل يكون
  

قال تعاىل:                      ٤٨/املائدة                                                                                                                              

 املفردة:  منهاجا  
  

  :تلف املفسرون يف معىن قوله تعاىلاخ                    على قولني:  
  

فألهل التوراة شريعة وألهل اإلجنيل شريعة وألهل القـرآن  ،لكل ملة جعلنا شرعة ومنهاجا : أحدمها
  :شريعة، كما يف مشروعية الصيام قال تعاىل                   

                   . ]١٨٣/البقرة[  

________________  
 

 )بتصرف.(٨٠٤:يف التفسري القرآين السياقأثر   .١
  .٢/١١١:التحرير والتنوير .٢



 ٨١٥

   :في قَولـه تعـالَى  نهاج ولكن جاء ما يبني االختالف يف امل،وهذا يف أصل الشرعة   

             ]ضمن منهاج مـن  ومعىن ذلك أنه كان حمرماً ،]١٨٧/البقرة
  .رماحم  ليهمعفاتفقنا معهم يف الشرعة واختلف منهجنا عن منهجهم بإحالل ما كان ، قبلنا

  

  )١(.هذا قول جماهد ،جعلنا القرآن شرعة ومنهاجا  دين حممد لكل من دخل يف: والثاين
  

  :عليه من وجوه السياقهو القول األول،ويتضح أثر  السياقوالراجح الذي يؤيده 
  

 :داللة قوله تعاىل قبل ذلـك :األول                     

                                

                          .. )ــدة ، ٤٦/املائ
  .أنه جعل التوراة ألهلها،واإلجنيل ألهله،والقرآن ألهله :ةومعىن اآلي) ٤٧
  

    :داللة قوله تعاىل بعد ذلك:الثاين             ]لو كان ف ]٤٨/املائدة
يف ذلك عنـدي   وأوىل القولني):"٣(قال ابن جرير )٢(ل ذلكهذا خطابا هلذه األمة ملا صح أن يقو

  ".معناه لكل أهل ملة منكم أيها األمم جعلنا شرعة ومنهاجا:صواب قول من قالبال
  
  
  
  
  
  
  

___________  
 . ٣٧٣/ ٢:،زاد املسري٢٧٠/ ٦:تفسري الطربي:انظر .١
 .١/٣٤٣:تفسري ابن كثري .٢
  .٦/٢٧٠:تفسري الطربي .٣



 ٨١٦

قال تعاىل:                        ١٠٨/طه                                                                

 املفردة:  مهسا  
  

  :معناها ثالثة أقوال اد باهلمس يف هذه اآلية،وهلم يفاختلف املفسرون يف املر      
  

واختـاره  )٣(،وعكرمـة )٢(البصري، وبه قال احلسن)١(،عن ابن عباس.صوت وطء األقدام:األول
  )٥(.الزجاجو)٤( الفَراء

  

  )٦.(عن ابن عباس ،يف روايةحتريك الشفاه بغري نطق:والثاين
  

  )٨".(الصوت اخلفي:"عبيدة أيب عنو)٧(عن جماهد ،وخفض الصوت،الكالمختافت  :والثالث
  

  :وذلك لألسباب التاليةهو القول األخري،جح عندي والرا       
  

  .من مناسبته لوطء األقدام،أو لتحريك الشفاهمناسبة اخلشوع لألصوات أنسب :األول
من جهة،ومهس الصوت من جهة ،ومثل هذا املوقف مدعاة للكالم بياملوقف موقف ره نَّأَ:الثاين

  .إذ ال يطيقون اجلهر من الرعب واخلوفأخرى،
  . والسمع أول ما ينصرف إىل صوت الكالم أكثر من غريهاسم الصوت،:الثالث
 : من السورة نفسها تعاىل قولهوهو يف القرآن الكرمي  اًنظري هلَ نَّأَ:الرابع           

        ]١٠٣:طه[.  
  )٩".(اسما هلَّإِ نَوقُطنال يفَ":بٍعكَ بنِ يبأُ تؤيده أيضا قراءة:مساخلا

________________  
،تفسري البحر ٣٢٣/ ٥:،زاد املسري٢٦٤/ ١٦:،روح املعاين٦٠٠/ ٥:ثور،الدر املن١٠٢/ ٢٢:التفسري الكبري:انظر .١

 .٢٦٠/ ٦:احمليط
 .٣٢٣/ ٥:، زاد املسري٢٦٤/ ١٦:، روح املعاين١٠٢/ ٢٢:التفسري الكبري:انظر .٢
،فـتح  ٣٢٣/ ٣:،زاد املسـري ٢٦٤/ ١٦:،روح املعـاين ٦٠٠/ ٥:،الدر املنثور١٠٢/ ٢٢:التفسري الكبري:انظر .٣

 .٥٨/ ١٩:،عمدة القاري٢٦٠/ ٦:البحر احمليط، تفسري ٣٨٨/ ٣:القدير
 .٢٦٤/ ١٦:،روح املعاين٢٦٠/ ٦:، تفسري البحر احمليط٣٢٣ /٥:زاد املسري: انظر،و٢/١٨٧:معاين القرآن .٤
 ٢٦٤/ ١٦:،روح املعاين٢٦٠/ ٦:تفسري البحر احمليط،٣٢٣ /٥:زاد املسري:انظر،و٣/٣٧٧:معاين القرآن وإعرابه .٥
 .٢٦٤/ ١٦:روح املعاين .٢٦٠/ ٦:، تفسري البحر احمليط٣٢٣/ ٥:د املسري،زا٢٣١/ ٣:تفسري البغوي:انظر .٦
 .٢٦٤/ ١٦:روح املعاين .٢٦٠/ ٦:يط، تفسري البحر احمل٣٢٣/ ٥:زاد املسري،٢٦١/ ٦تفسري الثعليب،:انظر .٧
 .٢٦٠/ ٦:، تفسري البحر احمليط٣٢٣/ ٥:، زاد املسري٢٦٤/ ١٦:روح املعاين: انظر .٨
  .٣٨٧/ ٣:،فتح القدير٢٦٤/ ١٦:، روح املعاين٢٤٧/ ١١:،تفسري القرطيب٢٦٠/ ٦:تفسري البحر احمليط:انظر .٩



 ٨١٧

 قال تعاىل:                          
                                                                                    ٢٥٥/بقرةال     

 املفردة:   سنة  
  

  :اختلف املفسرون يف املراد بالسنة يف اآلية على عدة أقوال      
  

  )١.(أا بدء النعاس:األول
  

  )٢(.أا النعاس:الثاين
  

  )٣.(بني النائم واليقظان:أا من الوسن،والوسنان قيل هو:الثالث
  

  :وجوهعدة أن املعىن األول أوىل ل،إال مجيع املعاين السياقالراجح الذي يؤيده و
  

أن الغرض إثبات كماله وكمال قيوميته سبحانه،ونفي أدق اآلفات أوىل وأدل على كمال :األول
   :فقوله نوم، وال سنة يعتريه ال أنه القيومية متام ومن):"٥(قال ابن كثري)٤(قيوميته،     

  : قال وهلذا والنعاس الوسن وهي سنة تغلبه ال: أي   السنة من أقوى ألنه."  
  

    :أن اللفظ دال على ابتداء النوم؛ألنه قال بعده:الثاين    فدل على الترقي يف النفي من
  .األدىن إىل األعلى

  

تكرار ال النافية يدل على انتفاء أدىن اآلفات وأعالها،فيكون املراد استغراق النفي ألحوال :الثالث
  )٦(.وعدم غفلته عن أدق األمور وأعظمها.م من ابتدائه إىل استغراقهالنو

_____________  
 .١/٢٠٠:تفسري الثعاليب ،١/١٨٣:،تفسري الواحدي١/٣٤٠:لوجيزاحملرر ا:انظر .١
 .٢/٢٨١:،تفسري البحر احمليط١/٢٧٣:فتح القدير،٢/١٦:الدر املنثور:انظر .٢
 :،فـتح القـدير  ١/٢٣٨:،تفسري البغـوي ١/٣٤٠:رر الوجيز، احمل٢/١٦:الدر املنثور،٣/٧:تفسري الطربي:انظر .٣

 .٢/٢٣٠:،تفسري الثعليب١/٢٥٠:تفسري ابن زمنني،١/٢٧٣
 .١٤٥٢:القرآين يف التفسري السياقأثر :انظر .٤
 .١/٣٠٩:تفسري ابن كثري .٥
 )بتصرف.(١٤٥٣:القرآين يف التفسري السياقأثر  .٦
 



 ٨١٨

  
  اخلامتة

  والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني،وبعداحلات،احلمد  الذي بنعمته تتم الص         
  

هنـا الوحـدة   فهـم معنـى القـرآن وتـدبره،من حيـث إ      موقعا يف غايـة األمهيـة يف  تقع ملفردة القرآنية فإن 
فعال يف توصيل املعنى إىل املتلقي بصورة بيانية واضحة،ومن حيث العنصر الاملكونة لآليات،وأهنا 

  .عن حرف والي حمكم متماسك ال غنى فيه عن مفردة،إن الكالم الربان
  

وقد حصرت يف هذا البحث املفردات اليت مل تتكرر يف القرآن الكريم،وتناولت كل مفـردة          
    ــه ب ــى والداللة،وأوضــــحت فيــ ــة يف األصــــل واملعنــ ــها بالدراســ ــردات ومعانيهــــا    منــ ــة تلــــك املفــ نيــ

يد املعنـى املراد،وهنـا أتوقـف عنـد مجلـة مـن النتـائج        يف حتد السياقالعامة،وأسباب تفردها،ودور 
    :اليت مت التوصل إليها عرب هذه الدراسة املتواضعة واليت منها

 .مفردة تسعاً ومثانني وثالمثائةإن املفردات اليت مل تتكرر يف القرآن الكريم بلغت  .١

خصوصية بالغية  إن اختيار الكلمة يف القرآن له بالغ األثر،ووقعه املميز،إذ لكل كلمة فيه .٢
الكلمة فيه تقع موقعهـا   نإذ إِ،وداللية وأسلوبية،وهذا من مظاهر إعجاز القرآن الكريم

 .الالئق هبا،فال ميكن استبداهلا بكلمة أخرى

 :إن للمفردة القرآنية غري املتكررة مجالية خاصة،ومن صور مجاليتها .٣

 .سهولة النطق 

 .مة املقاممالء 

ــري ا   .٤ ــة  غـ ــردة القرآنيـ ــعة املعنـــى     إن املفـ ــتعمال اللغوي،واسـ ــث االسـ ــن حيـ ــة مـ ــررة دقيقـ ملتكـ
 .والداللة،يزيد معناها اتساعا يف صلة بعضها بالبعض اآلخر

 



 ٨١٩

إن املفردة القرآنية غري املتكررة تلتقـي مـع الكـثري ممـا توصـل لـه العلـم مـن حقـائق  يف خمتلـف            .٥
 .ااالت

 

كالم العرب وشـعرهم،ال مـن حيـث     إن املفردة القرآنية ليست بأي حال من األحوال نفسها يف .٦
االستعمال العربي وال من حيث البالغة،لذلك جيب أن ال نتعامل معها كما نتعامل مـع حكـم   

 .احلكماء ونظم الشعراء
 

 :القرآن ال خترج عن أربع مراحل،هييف غري املتكررة إن املفردة القرآنية  .٧

   .األصل االشتقاقي أن تأتي على:األول

  .ى االستعمال الغالب عند العربعل أن تأتي:الثاني

  .سياقي،قد يرجع إىل أصل املفردة االشتقاقي أن يكون للمفردة استعمال:الثالث

على يكون استخدام اللفظ  ،وهذا كثري يف القرآن،واملقصود به أناملصطلح اإلسالمي:الرابع
  .معنى خاص مل يكن معروفا قبل اإلسالم

 

الــيت وصــفت باملعربــة مل يســتخدموها علــى حاهلــا، بــل    إن العــرب حينمــا اســتخدموا الكلمــات  .٨
طوعوهــا ملنــهج العربيــة يف أصــواهتا وأبنيتـــها،قبل نــزول القــرآن بســنوات طويلة،وعنــدما نـــزل         

ن نـزل  ألهنا أصبحت من ضمن مفرداهتم،والقـرآ ن الكريم كانت مستخدمة عند العرب؛القرآ
أصـلها السـابق قبـل أن يضـع فيهـا العـرب       من وصفها باملعربة نظـر إىل  و.بلغتهم اليت يتحدثون هبا

 .مباضع االشتقاق والتعريب
 

فإنه إن وجد يف اللغة العربيـة فهـو بصـورة    إن مفردات القرآن خالية متاما ملا يسمى بالرتادف، .٩
  .غري كبرية،وال نقول بوجوده يف القرآن الكريم ألنه كالم رب العاملني



 ٨٢٠

ا إىل إشارات بالغية وداللية وأسلوبية،تؤدي إن سياق العبارة القرآنية،وفهم تأويلها،يهدين .١٠
معـــة إىل أثـــر بليـــغ يف نفـــس املتلقي،وهـــذا مـــا مل يغفلـــه املفســـرون ،فقـــد أولـــوه عنايتـــهم يف          جمت

 .عليه من معانٍ التفسري،وجعلوه قرينة مرجحة أو مانعة ملا يستدلون
  

لـى بقيـة   يف بعض سياقات هذه املفـردات وجـدت أن معنـى معينـا أو داللـة خاصـة تـربز ع         .١١
 .املعاني والدالالت األخرى هلذه املفردات

  

تعـددت أبنيــة وصــيغ هـذه املفردات،فجــاء منــها اـرد واملزيــد،األمساء واألفعــال واملصــادر      .١٢
 .واملشتقات وغريها،وهذا التنوع البنائي أسهم يف إبراز املعنى والداللة لكل مفردة

  

ــردات وعـــ      .١٣ ــذه املفـ ــرد هـ ــف تفـ ــت خلـ ــثرية وقفـ ــبابا كـ ــنص  وجـــدت أسـ ــا يف الـ دم تكرارهـ
القرآني،منها ارتباط مفـردات منـها بقبائـل معينة،ونسـبتها إليها،ومنـها أن بعـض هـذه املفـردات         
وفـد مـن لغـات غــري العربيـة كالفارسـية والروميـة والســريانية واآلراميـة واحلبشـية واهلنديــة         

ة يف التحدث وغريها،وبعد وفودها حتورت إىل صيغ وأوزان عربية حتى ال جيد العربي غراب
هبا،وكذا ندرة بعض هذه املفردات وعدم تداوهلا بكثرة تتيح هلا االنتشار والذيوع،ويضاف 
لذلك أن بعض هذه املفردات كانت حديثة ارتبطت مبعـان إسـالمية مـن جهـة العقيـدة أو مـن       

 .جهة العبادات،وتلك أمور مل تكن معروفة يف اجلاهلية
  

قرآني اإلمياء وعدم التصريح باملعنى،وهـذه املفـردات   إن هناك مفردات قصد فيها البيان ال .١٤
 .ختص املرأة وعالقتها بالرجل،وهذا بال شك يدل على مسو خطاب القرآن الكريم ورفعته

  
  
  
  



 ٨٢١

  اقرتاحات
  

ــأليف يف                ــذي قــدمت اقــرتح بعــض املقرتحــات الــيت ميكــن  أن تفيــد يف مســتقبل الت بعــد ال
  :مفردات القرآن،فأقرتح

  

ــأليف معجمــــ  .١ ــيلنــــعات تُتــ ــذا واســــع     ى بتأصــ ــردات القرآنيــــة،واال يف هــ معــــاني املفــ
 .دا،وآتاه ا من فضله علماومفتوح،بل هو واجب ملن آنس من نفسه أهلية ورش

 

تأليف الكتب اليت تبني الفروق فيمـا يظـن فيـه الرتادف،واالسـتفادة مـن كتـب الفـروق         .٢
لـيت اعتنـت هبـذا اجلانـب     اللغوية ككتاب أبـي هـالل العسـكري وغـريه مـن الكتـب ا      

 .سواء أكان ذلك مباشرا أم غري مباشر
  

االهتمام بدراسة املفردات الـيت مل تتكـرر يف القـرآن الكـريم مـن جانبـها البالغـي         .٣
  .والصوتي

  

لست أزعم أنين وفيت املوضوع حقه؛ألنه يتطلب من اجلهد والوقت ماال أملكـه  ا أخريو
ا أسـأل أن يبـارك يف هـذا اجلهـد الضـئيل      حتى اليوم، وحسيب أنين اجتهـدت وحاولت،فـ  

وأن جيعلــه ســببا جلهــود تاليــة تكمــل خطــو هــذا الطريــق حتــى نستشــعر معــاني مفــردات    
  .على الوجه الالئق بعظمتها الكريم القرآن

  

  اتحالالص متتَ هتمعني بِذالَّ ِ دمواحلَ
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 ٨٢٣

  
      

  
  

  الصفحة  السورة  رقم اآلية  املفردة القرآنية  اجلذر  م
  ٤٩/٧٤٤  عبس  ٣١  األب  أبب   .١
  ٢٧٥/٦٧٧/٧٠٠  الصافات  ١٤٠  أبق  أبق   .٢
  ٥١  سبأ  ١٦  أثل  أثل   .٣
  ٥٤٧/٦٦٠/٦٩٤/٧١٩  مرمي  ٨٩  إدا  أدد   .٤
  ١١/٧٤٤/٧٧٠/٦٤٥/٧٠٠  الفجر  ٧  إرم  أرم   .٥
  ٤٧٥/٦٥٥/٦٩٤/٧٠٨/٧١٩  حممد  ١٥  آسن  أسن   .٦
  ١٩٧/٦٥٠  طه  ١٠٧  أمتا  أمت   .٧
  ٥٣/٧٧٢/٦٦٧/٦٨٤/٧٠٨  الرمحن ١٠  األنام  أمن   .٨
  ٣٦٧/٧١٩/٧٧٣/٦٧٣/٧٠١  البقرة  ٢٥٥  يؤوده  أود   .٩

  ٦٤٠  يونس  ٥٣  إي  إي   .١٠
  ٥٤٩/٦٦٦/٦٨٤  النور  ٣٢  األيامى  أمي   .١١
  ١٥/٧٤٥/٦٤٧/٧٠٠  البقرة  ١٠٢  بابل  ببل   .١٢
  ٥٤/٦٤٥/٦٩٣  احلج  ٤٥  بئر  بأر   .١٣
  ٥٥١/٦٦١/٦٩٥  الكوثر  ٣  األبتر  بتر   .١٤
  ٣٦٨/٦٩٥/٧١٩  النساء  ١١٩  فليبتكن  بتك   .١٥
  ٢٧٦/٧٧٣/٦٧١/٧١٩/٦٩٢  األعراف  ١٦٠  فانبجست  جبس   .١٦
  ٣٧٠/٦٧٤  املائدة  ٣١  يبحث  حبث   .١٧
  ٤٧٧/٧١٩/٦٥٥/٦٩٣  ق  ١٠  باسقات  بسق   .١٨
  ٢٨١/٦٧١/٧٠١  النمل  ١٩  فتبسم  بسم   .١٩
  ٥٥/٦٩٧/٦٦٧  البقرة  ٦١  بصل  بصل   .٢٠
  ٣٧٢/٦٨٦  النساء  ٧٢  ليبطئن  بطأ   .٢١
  ٥٦/٦٨٨/٦٦٥  النحل  ٨  البغال  بغل   .٢٢
  ٥٧/٦٤٧  القصص  ٣٠  البقعة  بقع   .٢٣
  ٥٨/٦٦٧/٦٩٧  البقرة  ٦١  بقلها  بقل   .٢٤
  ١٧/٦٤٦/٧٧٤  آل عمران  ٩٦  بكة  بكك   .٢٥

 فهرس املفردات اليت مل تتكرر يف القرآن الكرمي



 ٨٢٤

  ٤٦٤/٧٤٥/٦٧٨  هود  ٤٤  ابلعي  بلع   .٢٦
  ٣٧٣/٦٧١/٧٧٥  آل عمران  ٦١  نبتهل  ل   .٢٧
  ٣٧٦/٦٧٣/٦٨٣  الكهف  ٣٥  تبيد  بيد   .٢٨
  ١٩٨/٦٥٠/٧٠١  حممد  ٨  فتعسا  تعس   .٢٩
  ٢٠٠/٧٥٢/٦٩٤  احلج  ٢٩  تفثهم  تفث   .٣٠
  ٢٨٣/٦٦٩/٦٨٠  النمل  ٨٨  أتقن  تقن   .٣١
  ٢٨٥/٦٧٦/٦٩٠/٧١٩  الصافات  ١٠٣  تله  تلل   .٣٢
  ٦٠/٧٧٥/٦٦٨/٦٩٧  التني  ١  التني  تني   .٣٣
  ٣٧٧/٧٠١  املائدة  ٢٦  يتيهون  تيه   .٣٤
  ٦١/٦٨٦/٧١٩  النساء  ٧١  ثبات  ثبو   .٣٥
  ٢٨٧/٦٧٠/٦٨٦  التوبة  ٤٦  فثبطهم  ثبط   .٣٦
  ٦١٣/٦٥٨/٧٠٣/٧٠٨  النبأ  ١٤  ثجاجا  ثجج   .٣٧
  ٦٣/٧٠٤  طه  ٦  الثرى  ثري   .٣٨
  ٦٤/٧١٩/٧٤٦/٦٩٠/٧٠٣  النساء  ٥١  اجلبت  جبت   .٣٩
  ٦٧/٦٤٩/٦٨٤  الصافات  ١٠٣  اجلبني  جنب   .٤٠
  ٦٧/٦٦٥/٦٨٤  التوبة  ٣٥  جباههم  جبه   .٤١
  ٢٨٨/٦٩٩/٧١٩  إبراهيم  ٢٦  اجتثت  جثث   .٤٢
  ٦٨/٧٢٠/٦٤٦/٦٩٦/٧٢٠  القصص  ٢٩  جذوة  جذو   .٤٣
  ٣٧٨/٦٧٣/٦٨١  األعراف  ١٥٠  جيره  جرر   .٤٤
  ٣٧٩/٦٧١  إبراهيم  ١٧  رعهيتج  جرع   .٤٥
  ٧١/٧٢٠/٧٠٤  التوبة  ١٠٩  جرف  جرف   .٤٦
  ٣٨١/٧٢٠/٧٠١  احلجرات  ١٢  جتسسوا  جسس   .٤٧
  ٧٢/٧٢٠/٦٤٨  الرعد  ١٧  جفاء  جفأ   .٤٨
  ٧٣/٦٦٥/٦٩٠  سبأ  ١٣  جفان  جفن   .٤٩
  ٣٨٤/٦٧٢  السجدة  ١٦  تتجاىف  جفو   .٥٠
  ٦٢٥/٦٦٢/٦٦٦  اادلة  ١١  االس  جلس   .٥١
  ٣٨٦/٧٠١/٧٢٠  التوبة  ٥٧  جيمحون  مجح   .٥٢
  ٤٧٨/٦٥٥  النمل  ٨٨  جامدة  مجد   .٥٣
  ٥٥٣/٧٢٠/٨٢١/٦٩٥  الفجر  ٢٠  مجا  مجم   .٥٤
  ٢٩٠/٧٢٠/٧٧٦/٦٧٦  اإلسراء  ٥  جاسوا  جوس   .٥٥
  ٧٥/٦٨٤/٦٤٤  األحزاب  ٤  جوفه  جوف   .٥٦



 ٨٢٥

  ٧٧/٧٠٤  النحل  ٧٩  جو  جوو   .٥٧
  ٧٨/٦٤٦/٦٨٤  املسد  ٥  جيدها  جيد   .٥٨
  ٨٠/٦٨٠/٦٩٩/٧٠٨/٧٢٠  الذاريات  ٧  احلبك  حبك   .٥٩
  ٢٠١/٦٥٠  مرمي  ٧١  حتما  حتم   .٦٠
  ٥٥٤/٦٨١/٦٥٩  األعراف  ٥٤  حثيثا  حثث   .٦١
  ٨٢/٦٩٦/٧٠٨/٦٤٥  األنبياء  ٩٦  حدب  حدب   .٦٢
  ٢٠٢/٧٠١/٧٢٠/٧٧٧/٦٥٠  القلم  ٢٥  حرد  حرد   .٦٣
  ٤٧٩/٦٨٨/٦٦٧  آل عمران  ١٥٦  حرسا  حرس   .٦٤
  ٣٨٧/٦٨٧  القيامة  ١٦  حترك  حرك   .٦٥
  ٢٩٢/٧٠١  اجلن  ١٤  حتروا  حري   .٦٦
  ٢٠٥/٧٢٠/٧٧٨/٦٥٣  احلاقة  ٧  حسوما  حسم   .٦٧
  ٢٩٣/٦٧٧/٦٨١/٧٢٠  يوسف  ٥١  حصحص  حصحص   .٦٨
  ٢٩٥/٦٧٠/٦٨٦/٧٢٠  العاديات  ١٠  حصّل  حصل   .٦٩
  ٨٣/١٦٤/٦٨٤/٧٠٩/٧٢٠  النحل  ٧٢  حفدة  حفد   .٧٠
  ١٢١/٦٦٣/٧٠٠/٧٠٩/٧٢٠  األحقاف  ٢١  األحقاف  حقف   .٧١
  ٥٥٦/٦٥٩/٧٠٩/٧٢٠  هود  ٦٩  حنيذ  حنذ   .٧٢
  ٣٨٧/٧٠٩/٧٨١/٧٢١  اإلسراء  ٦٢  ألحتنكن  حنك   .٧٣
  ٢٠٧/٦٥٢/٧٢١/٧٤٧  النساء  ٢  حوبا  حوب   .٧٤
  ٤٨١/٦٥٧  األنفال  ١٦  متحيزا  حوز   .٧٥
  ٣٩٠/٦٧٣  ق  ١٩  حتيد  حيد   .٧٦
  ٥٥٧/٦٦١/٧٠١  األنعام  ٧١  حريان  حري   .٧٧
  ٣٩٢/٦٧٣/٦٩٢  النور  ٥٠  حييف  حيف   .٧٨
  ٨٤/٦٤٤  النمل  ٢٥  اخلبء  خبأ   .٧٩
  ٨٦/٦٦٨  يوسف  ٣٦  خبزا  خبز   .٨٠
  ٣٩٣/٦٧٢/٦٩٢  البقرة  ٢٧٥  يتخبطه  خبط   .٨١
  ٢٩٦/٦٧٦/٦٩١/٧٢١  اإلسراء  ٩٧  خبت  خبو   .٨٢
  ٦١٥/٦٥٨/٧٠٩  لقمان  ٣٢  ختار  ختر   .٨٣
  ٨٦/٧١٠/٦٤٩/٦٨٤  القلم  ١٦  خرطوم  خرطم   .٨٤
  ٨٧/٦٦٤  املنافقون  ٤  خشب  خشب   .٨٥
  ٥٢٧/٧٢١/٦٥٧/٦٩٥  الواقعة  ٢٨  خمضود  خضد   .٨٦
  ٣٩٥/٦٧٣  العنكبوت  ٤٨  ختطه  خطط   .٨٧



 ٨٢٦

  ٤٦٥/٦٧٨  طه  ١٢  فاخلع  خلع   .٨٨
  ٥٥٨/٧٢١/٧٨٢/٦٦٠  سبأ  ١٦  مخط  مخط   .٨٩
  ٤٨٢/٦٥٦/٦٨٣/٧٢١  املائدة  ٣  املنخنقة  خنق   .٩٠
  ٩٠/٦٦٥  الرمحن  ٧٢  اخليام  خيم   .٩١
  ٤٨٣/٦٥٧/٧٨٣/٦٨٧  املدثر  ١  املدثر  دثر   .٩٢
  ٢٩٧/٦٧٦/٦٧٧/٧٠٤  النازعات  ٣٠  دحاها  دحو   .٩٣
  ٩١/٦٦٦/٦٨٠/٧٤٧  يوسف  ٢٠  دراهم  درهم   .٩٤
  ٩٢/٦٧٥/٧٢٢/٧٤٠  القمر  ١٣  دسر  دسر   .٩٥
  ٢٠٩/٦٥٢/٧٠٤  النحل  ٥  دفء  دفأ   .٩٦
  ٤٥٨/٧٠٤/٦٨٢/٦٥٥  الطارق  ٦  دافق  دفق   .٩٧
  ٢١٠/٧٠٤/٧١٠/٧٨٤/٦٥٣  اإلسراء  ٧٨  دلوك  دلك   .٩٨
  ٢٩٩/٦٧٧/٧٠١/٧٨٦  الشمس  ١٤  فدمدم  دمدم   .٩٩

  ٣٩٧/٦٨٣  األنبياء  ١٨  يدمغه  دمغ .١٠٠
  ٩٤/٦٤٩/٦٨٠/٧٤٨  آل عمران  ٧٥  دينار  دنر .١٠١
  ٥٥٩/٦٦١/٦٨٢/٧١٠/٧٢١  النبأ  ٣٤  دهاقا  دهق .١٠٢
  ٤٨٦/٦٥٧/٦٨٢/٧٢١  الرمحن  ٦٤  مدهامتان  دهم .١٠٣
  ٦٢١/٦٦٢  القمر  ٤٦  أدهى  دهى .١٠٤
  ٥٢٩/٦٥٧  األعراف  ١٨  مذؤوما  ذأم .١٠٥
  ٣٩٨/٦٧١/٦٨٤/٧١٠  آل عمران  ٤٩  تدخرون  دخر .١٠٦
  ٤٨٨/٦٥٦/٧٠١  النور  ٤٩  مذعنني  ذعن .١٠٧
  ٣٠٠/٦٨٣  املائدة  ٣  ذكيتم  ذكو .١٠٨
  ٤٠٠/٦٧٤/٧٠١/٧٢١  احلج  ٢  تذهل  ذهل .١٠٩
  ٤٠١/٦٩٠/٧٨٦  القصص  ٢٣  تذودان  ذود .١١٠
  ٣٠٢/٦٨١/٦٦٩  النساء  ٨٣  أذاعوا  ذيع .١١١
  ٣٠٤/٦٧٥/٦٨٠  البقرة  ١٦  رحبت  ربح .١١٢
  ٤٠٢/٦٧٥  يوسف  ١٢  يرتع  رتع .١١٣
  ٢١٣/٦٥٠/٧٨٧  األنبياء  ٣٠  رتقا  رتق .١١٤
  ٥٩/٦٥٠/٧٢١  املطففني  ٢٥  رحيق  رحق .١١٥
  ٥٦١/٦٦١/٧٢١/٧٨٩  ص  ٣٦  رخاء  رخو .١١٦
  ٥٦٢/٦٦٠/٧٢١  القصص  ٣٤  ردءا  ردأ .١١٧
  ٢١٥/٦٥٠  الكهف  ٩٥  ردما  ردم .١١٨



 ٨٢٧

  ٥٣١/٦٥٧/٦٨٦  الصف  ٤  مرصوص  رصص .١١٩
  ٦٢٨/٦٦٢/٦٨٢/٧١١/٧٢٢  النساء  ١٠٠  مراغما  رغم .١٢٠
  ٩٦/٦٩١/٧٩٠  الرمحن  ٧٦  رفرفا  رفف .١٢١
  ١٠٠/٦٤٤/٧٢٢  الطور  ٣  رق  رقق .١٢٢
  ٤٨٩/٧٢٢/٦٦٦/٦٩١  الشورى  ٣٣  رواكد  ركد .١٢٣
  ٢١٦/٦٤٦/٦٩٢/٧١١/٧٢٢  مرمي  ٩٨  ركزا  ركز .١٢٤
  ١٠١/٦٦٥/٦٨٧  املائدة  ٩٤  رماحكم  رمح .١٢٥
  ١٠٢/٦٦٨/٦٩٦  إبراهيم  ١٨  رماد  رمد .١٢٦
  ٢١٨/٦٥٠/٦٨٧/٧٤٩  رانآل عم  ٤١  رمزا  رمز .١٢٧
  ٢٣/٦٤٩  البقرة  ١٨٥  رمضان  رمض .١٢٨
  ٥٦٣/٦٦٠/٦٩١/٧٤٩  الدخان  ٢٤  رهوا  رهو .١٢٩
  ٢٢٠/١٥١  هود  ٧٤  الروع  روع .١٣٠
  ٢٥/٦٦٨/٧٠٠/٧٥٠  الروم  ٢  الروم  روم .١٣١
  ١٠٣/٦٦٨/٦٩١/٧٢٢  األعراف  ٢٦  ريشا  ريش .١٣٢
  ١٠٤/٦٤٦/٦٩٦/٧٢٢/٧١١  الشعراء  ١٢٨  ريع  ريع .١٣٣
  ٣٠٦/٦٧٥  املطففني  ١٤  ران  رين .١٣٤
  ٥٦٦/٦٦٧/٧٢٢  العلق  ١٨  الزبانية  زبن .١٣٥
  ٢٢١/٦٥١/٦٨٧  األنفال  ١٥  زحفا  زحف .١٣٦
  ١٠٦/٦٩١/٧١١/٧٢٢/٦٦٦  الغاشية  ١٦  زرايب  زرب .١٣٧
  ٥٦٨/٦٦٤/٧٩٠/٦٨٣  طه  ١٠٢  زرقا  زرق .١٣٨
  ٤٠٤/٦٧١  هود  ٣١  تزدري  زري .١٣٩
  ٤٠٦/٦٧٤/٦٨١/٧٢٢  الصافات  ٩٤  يزفون  زفف .١٤٠
  ٤٩٠/٦٥٧/٦٨٦  املزمل  ١  املزمل  زمل .١٤١
  ١٠٧/٧٩٢/٧٠٤  اإلنسان  ١٣  زمهريرا  زمهر .١٤٢
  ١٠٩/٦٦٨/٦٩٨/٧٥١  اإلنسان  ١٧  زجنبيال  زجنبل .١٤٣
  ٧٩٣/٥٧١/٦٩٥/٦٥٩  القلم  ١٣  زنيم  زمن .١٤٤
  ٤٩٢/٦٥٥  يوسف  ٢٠  الزاهدين  زهد .١٤٥
  ١١١/٦٩٨/٦٤٦  طه  ١٣١  زهرة  زهر .١٤٦
  ٣٠٨/٦٧٦/٦٨٢/٧٢٢/٧٩٤  الضحى  ٢  سجى  سجو .١٤٧
  ١١٢/٧٠٤/٦٧٤  طه  ٣٩  الساحل  سحل .١٤٨
  ٥٧٣/٧٢٢/٦٦٢  قيامةال  ٣٦  سدى  سدي .١٤٩



 ٨٢٨

  ٢٢٣/٦٥١/٦٩٩/٧١١/٧٢٢  سبأ  ١١  السرد  سرد .١٥٠
  ١١٣/٦٩١/٧٥٢  الكهف  ٢٩  سرادق  سردق .١٥١
  ٣١٠/٧٠٤  الغاشية  ٢٠  سطحت  سطح .١٥٢
  ٤٠٧/٦٩٣  احلج  ٧٢  يسطون  سطو .١٥٣
  ٢٢٥/٦٥٤/٧٠٢/٧١١/٧٢٣  البلد  ١٤  مسغبة  سغب .١٥٤
  ٤٠٩/٦٧٥/٦٨١/٧١٢/٧٢٣  العلق  ١٥  لنسفعا  سفع .١٥٥
  ٥٣٣/٦٥٧/٧٠٣  الواقعة  ٣١  مسكوب  سكب .١٥٦
  ٣١١/٦٧٧  األعراف  ١٥٤  سكت  سكت .١٥٧
  ٤١١/٦٩٣/٦٧٣  احلج  ٧٣  يسلبهم  سلب .١٥٨
  ٢٦/٦٧٩/٦٥٠/٧٣٢/٧٥٣/٧٩٦  اإلنسان  ١٨  سلسبيال  سلسل .١٥٩
  ٣١٣/٦٧٧/٧٢٣  األحزاب  ١٩  سلقوكم  سلق .١٦٠
  ٤٩٣/٦٥٥/٧٠٢/٧٢٣  النجم  ٦١  سامدون  مسد .١٦١
  ٢٢٧/٦٩٣/٦٥١  النازعات  ٢٨  مسكها  مسك .١٦٢
  ٣٥٣/٦٥٨  املنافقون  ٤  مسندة  سند .١٦٣
  ٢٨/٦٧٩/٧٢٣/٧٣٣/٦٤٩  املطففني  ٢٧  تسنيم  سنم .١٦٤
  ٤٩٤/٦٥٥/٧٠٤/٧٢٣  النازعات  ١٤  الساهرة  سهر .١٦٥
  ١١٥/٦٦٥/٧٠٥  األعراف  ٧٤  سهوهلا  سهل .١٦٦
  ٣١٥/٦٧٠/٧٢٣  الصافات  ١٤١  فساهم  سهم .١٦٧
  ١١٧/٦٤٤  الفجر  ١٣  سوط  سوط .١٦٨
  ١١٩/٦٥٥/٦٨٨/٧٢٣  املائدة  ١٠٣  سائبة  سيب .١٦٩
  ٣٠/٧٠٥/٦٤٨  قريش  ٢  الشتاء  شتأ .١٧٠
  ١٢٠/٦٦٥/٦٨٨  األنعام  ١٤٦  شحومها  شحم .١٧١
  ٤٦٦/٦٧٠/٦٨٠/٧١٢/٧٢٣  األنفال  ٥٧  فشرد  شرد .١٧٢
  ٥٧٤/٧١٢/٧٢٣/٦٦٧/٦٨٦  الشعراء  ٥٤  شرذمة  شرذم .١٧٣
  ١٢١/٦٩٣/٦٦٣  حممد  ١٨  أشراطها  شرط .١٧٤
  ٣١٦/٦٩٧/٦٧١  مرمي  ٤  واشتعل  شعل .١٧٥
  ٣١٩/٦٧٦/٧٢٣  يوسف  ٣٠  شغفها  شغف .١٧٦
  ١٢٣/٦٨٤  البلد  ٩  شفتني  شفه .١٧٧
  ٤٩٦/٦٥٧/٦٩٥/٧٢٣  الزمر  ٢٩  متشاكسون  شكس .١٧٨
  ٤١٣  األعراف  ١٥٠  تشمت  مشت .١٧٩
  ٤٩٧/٦٩٣/٦٥٥  املرسالت  ٢٧  شاخمات  مشخ .١٨٠



 ٨٢٩

  ٣٢١/٦٧٢/٧٠٢/٧١٢  الزمر  ٤٥  امشأزت  مشز .١٨١
  ٢٢٨/٦٥١/٧١٢/٧٢٣  الصافات  ٦٧  لشوبا  شوب .١٨٢
  ١٢٤/٦٩٧/٧٢٣/٦٤٨  الرمحن  ٣٥  شواظا  شوظ .١٨٣
  ١٢٥/٦٩٨/٦٤٦  األنفال  ٧  الشوكة  شوك .١٨٤
  ٣١/٦٥٥/٦٤٨/٦٧٩/٧٣٤  عبس  ٣٣  الصاخة  صخخ .١٨٥
  ٥٧٥/٦٦٤/٦٨٣  احلاقة  ٧  صرعى  صرع .١٨٦
  ٤١٥/٦٧٠/٧٢٤  لقمان  ١٨  تصعر  صعر .١٨٧
  ٤٩٨/٦٥٥/٦٨٨/٧٢٤  ص  ٣١  الصافنات  صفن .١٨٨
  ٦٧٦/٦٩٢  الذاريات  ٢٩  فصكت  صكك .١٨٩
  ٦٦٠/٥٧٦/٧١٣/٧٢٤  البقرة  ٢٦٤  صلدا  صلد .١٩٠
  ٥٠٠/٦٥٥/٦٨٤  األعراف  ١٩٣  صامتون  صمت .١٩١
  ٣٢/٦٧٩/٧٢٩/٧٢٤  اإلخالص  ٢  الصمد  صمد .١٩٢
  ١٢٦/٦٦٦/٧٠٣  احلج  ٤٠  صوامع  صمع .١٩٣
  ١٢٧/٦٤٨/٧٢٤  يوسف  ٧٢  صواع  صوع .١٩٤
  ١٢٨/٦٦٣/٦٨٩  النحل  ٨٠  أصوافها  صوف .١٩٥
  ١٢٩/٦٦٦/٦٨٧/٧١٣/٧٢٤  األحزاب  ٢٦  صياصيهم  صيص .١٩٦
  ٣٥/٦٤٤/٧٠٥  قريش  ٢  الصيف  صيف .١٩٧
  ١٣١/٦٨٩/٦٨٨  األنعام  ١٤٣  الضأن  ضأن .١٩٨
  ٢٢٩/٦٥١/٦٨٩  العاديات  ١  ضبحا  ضبح .١٩٩
  ٥٧٧/٦٦٠  مرمي  ٨٢  ضدا  ضدد .٢٠٠
  ١٣١/٦٦٦/٦٨٩  األعراف  ١٣٣  الضفادع  ضفدع .٢٠١
  ٦٥٥/٦٩٨  احلج  ٢٧  ضامر  ضمر .٢٠٢
  ٢٣٠/٦٥١/٧٠٢/٧٢٤  طه  ١٢٤  ضنكا  ضنك .٢٠٣
  ٥٧٩/٦٥٩/٧١٣/٧٢٤  التكوير  ٢٤  ضنني  ضنن .٢٠٤
  ٤١٧/٦٩٦  التوبة  ٣٠  يضاهئون  ضهي .٢٠٥
  ٥٨١/٦٦١/٦٩٣/٧٢٤  النجم  ٢٢  ضيزى  ضيز .٢٠٦
  ٣٢٥/٦٧٦/٦٧٧/٧٠٥  الشمس  ٦  طحاها  طحو .٢٠٧
  ٤٦٨/٦٧٨/٦٨٠  يوسف  ٩  اطرحوه  طرح .٢٠٨
  ٥٠٢/٦٥٦/٦٩٣  املطففني  ١  املطففني  طفف .٢٠٩
  ١٣٢/٦٦٨/٦٩٨  الواقعة  ٢٩  طلح  طلح .٢١٠
  ١٣٣/٦٦٨/٧٠٥  البقرة  ٢٦٥  طل  طلل .٢١١



 ٨٣٠

  ٣٥/٦٥٥/٦٧٩/٧٣٤  النازعات  ٣٤  الطامة  طمم .٢١٢
  ١٣٥/٦٤٤/٦٩٦  الشعراء  ٦٣  كالطود  طود .٢١٣
  ٢٣٢/٦٥١/٦٨٢  النحل  ٨٠  ظعنكم  ظعن .٢١٤
  ٤١٨/٦٧٥/٧٠٢/٧٢٤  الفرقان  ٧٧  يعبأ  عبأ .٢١٥
  ١٣٧/٦٩١/٧١٣/٧٢٤  الرمحن  ٧٦  عبقري  عبقر .٢١٦
  ١٣٩/٦٦٨/٦٩٨  البقرة  ٦١  عدسها  عدس .٢١٧
  ١٤٠/٧٢٤/٧٥٣/٧٩٧  سبأ  ١٦  العرم  عرم .٢١٨
  ٥٨٣/٧٢٤  املعارج  ٣٧  عزين  عزي .٢١٩
  ٣٢٧/٦٧٧/٦٨٢/٧١٤/٧٢٥/٧٩٨  التكوير  ١٧  عسعس  عسس .٢٢٠
  ١٤٣/٦٦٨  حممد  ١٥  عسل  عسل .٢٢١
  ٥٨٥  احلجر  ٩١  عضني  عضي .٢٢٢
  ١٤٤/٦٨٥  احلج  ٩  عطفه  عطف .٢٢٣
  ٥٨٧/٦٦٢/٧٣٥  النمل  ٣٩  عفريت  عفر .٢٢٤
  ٥٨٩/٦٥٩/٦٩٤/٧٢٥  احلج  ٢٧  عميق  عمق .٢٢٥
  ٣٣٠/٧٠٢/٧٢٥  طه  ١١١  عنت  عنو .٢٢٦
  ٤٢٠/٦٩٣/٧١٤/٧٢٥/٧٩٩  النساء  ٣  تعولوا  عول .٢٢٧
  ٤٢٣/٦٧٤/٦٩٤  الكهف  ٧٩  أعيبها  عيب .٢٢٨
  ٢٣٤/٦٥٤/٧٣٦  التغابن  ٩  التغابن  غنب .٢٢٩
  ٥٩١/٦٦١/٦٩٥  اجلن  ١٦  غدقا  غدق .٢٣٠
  ٢٣٥/٦٥١/٦٩٩  النحل  ٩٢  غزهلا  غزل .٢٣١
  ٥٠٣/٦٦٤/٦٨٧  آل عمران  ١٥٦  غزى  غزو .٢٣٢
  ٢٣٧/٦٥١/٦٩٣  الكهف  ٧٩  غصبا  غصب .٢٣٣
  ٢٣٧/٦٥٤/٦٨٥  املزمل  ١٣  غصة  غصص .٢٣٤
  ٣٣٢/٦٦٩/٦٨٢/٧١٤/٧٢٥  النازعات  ٢٩  أغطش  غطش .٢٣٥
  ٣٣٣/٦٧٠/٦٨٢  يوسف  ٢٣  غلّق  غلق .٢٣٦
  ٤٢٤/٦٨٨  املطففني  ٣٠  زنيتغام  غمز .٢٣٧
  ٤٢٦  البقرة  ٢٦٧  تغمضوا  غمض .٢٣٨
  ٢٣٩/٦٥١/٦٨٥/٧٢٥  الصافات  ٤٧  غول  غول .٢٣٩
  ٤٢٨  يوسف  ٨٥  تفتأ  فتأ .٢٤٠
  ٣٣٤/٦٧٧/٦٩٢  األنبياء  ٣٠  ففتقنامها  فتق .٢٤١
  ١٤٥/٦٤٦/٧١٤/٧٢٥  الكهف  ١٧  فجوة  فجو .٢٤٢



 ٨٣١

  ١٤٧/٦٤٥/٦٨٩  النحل  ٦٦  فرث  فرث .٢٤٣
  ١٤٨/٦٤٥  إبراهيم  ٢٤  فرعها  فرع .٢٤٤
  ٥٠٥/٦٥٥/٦٨٥/٧٢٥  الشعراء  ١٤٩  فارهني  فره .٢٤٥
  ٢٤١/٦٥٣/٦٨٢  الفرقان  ٣٣  تفسريا  فسر .٢٤٦
  ٦٢٢/٦٦٢/٦٨٥  القصص  ٣٤  أفصح  فصح .٢٤٧
  ٢٤٢/٦٥٤/٦٩٥  البقرة  ٢٥٦  انفصام  فصم .٢٤٨
  ٤٣٠/٦٩٤  احلجر  ٦٨  تفضحون  فضح .٢٤٩
  ٣٣٧/٦٦٩/٧١٥/٧٢٥/٨٠١  النساء  ٢١  أفضى  فضي .٢٥٠
  ٥٩٢/٦٦٠  آل عمران  ١٥٩  فظا  فظظ .٢٥١
  ٥٠٧/٦٥٥/٦٨٣  لبقرةا  ٦٩  فاقع  فقع .٢٥٢
  ١٤٩/٦٤٨  الفرقان  ٢٨  فالنا  فلن .٢٥٣
  ٤٣١/٧١٥/٧٠٢/٧٢٥  يوسف  ٩٤  تفندون  فند .٢٥٤
  ١٥٠/٦٦٣/٦٩٨/٧٢٥/٨٠٢  الرمحن  ٤٨  أفنان  فنن .٢٥٥
  ٥٠٨/٦٥٦/٦٨٣  الرمحن  ٢٦  فان  فين .٢٥٦
  ٣٤٠/٦٧٠  األنبياء  ٧٩  ففهمناها  فهم .٢٥٧
  ٤٣٣/٦٧٠  غافر  ٤٤  أفوض  فوض .٢٥٨
  ١٥٢/٦٩٨/٧٢٦/٧٥٥/٨٠٣  البقرة  ٦١  فومها  فوم .٢٥٩
  ١٥٤/٦٨٩  الفيل  ١  الفيل  فيل .٢٦٠
  ٥٣٦/٦٥٨/٦٩٤  القصص  ٤٢  املقبوحني  قبح .٢٦١
  ١٥٤/٦٦٨/٦٩٨  البقرة  ٦١  قثائها  قثأ .٢٦٢
  ٢٤٣/٦٥١/٦٩٧  العاديات  ٢  قدحا  قدح .٢٦٣
  ٣٧/٦٤٧/٧٠٠  قريش  ١  قريش  قرش .٢٦٤
  ١٥٥/٦٨٩/٦٤٧/٧٢٦/٧١٥/٧٥٧  املدثر  ٥١  قسورة  قسور .٢٦٥
  ٥٣٩/٦٥٩/٧٠٣/٧٥٦  املائدة  ٨٢  قسيسني  قسس .٢٦٦
  ٤٣٤/٦٧٢/٧٠٢  الزمر  ٢٣  تقشعر  قشعر .٢٦٧
  ٥٠٩/٦٥٦/٧٠٥  اإلسراء  ٦٩  قاصفا  قصف .٢٦٨
  ٣٤١/٦٧٧/٦٨٣  األنبياء  ١١  قصمنا  قصم .٢٦٩
  ٦٥٨/٦٦٨  عبس  ٢٨  قضبا  قضب .٢٧٠
  ٤٣٦/٦٧١/٦٨٦  الكهف  ٧٧  ينقض  قضض .٢٧١
  ١٦٠/٧٢٦/٧٥٧  ص  ١٦  قطنا  قطط .٢٧٢
  ١٦١/٦٩٨/٦٤٩/٧٢٦  فاطر  ١٣  قطمري  قطمر .٢٧٣



 ٨٣٢

  ١٦٢/٦٤٧/٦٦٩/٦٩٨  الصافات  ١٤٦  يقطني  قطن .٢٧٤
  ٥١٢/٦٥٦  القمر  ٢٠  منقعر  قعر .٢٧٥
  ١٦٤/٦٦٣/٦٨٢/٧٥٨  حممد  ٢٤  أقفاهلا  قفل .٢٧٦
  ٤٦٩/٦٨١/٦٩٩  هود  ٤٤  اقلعي  قلع .٢٧٧
  ٥٣٧/٦٥٨/٧٢٦  يس  ٨  مقمحون  قمح .٢٧٨
  ٥٩٥/٦٦٢/٦٩٥/٧٢٦  اإلنسان  ١٠  قمطريرا  قمطر .٢٧٩
  ١٦٥/٦٦٦  احلج  ٢١  مقامع  قمع .٢٨٠
  ١٦٦/٦٨٩/٧٥٨/٨٠٣  األعراف  ١٣٣  القمل  قمل .٢٨١
  ١٦٨/٦٦٥/٦٩٩  األنعام  ٩٩  قنوان  قنو .٢٨٢
  ٣٤٣/٦٦٩/٧٢٦/٨٠٥  النجم  ٤٨  أقىن  قين .٢٨٣
  ١٦٩/٦٤٥  النجم  ٩  قاب  قوب .٢٨٤
  ١٧٠/٦٤٥/٦٨٧  النجم  ٩  قوسني  قوس .٢٨٥
  ٢٤٥/٦٥٢/٧٠٢/٧١٥/٧٢٦  البلد  ٤  كبد  كبد .٢٨٦
  ١٧١/٦٤٩  املزمل  ١٤  كثيبا  كثب .٢٨٧
  ٣٤٦/٦٧١/٧٠٥/٧٢٦  التكوير  ٢  انكدرت  كدر .٢٨٨
  ٣٤٨/٦٦٩/٧٢٦/٨٠٧  النجم  ٣٤  أكدى  كدي .٢٨٩
  ٢٤٧/٦٨٠/٦٥٣  التوبة  ٢٤  كسادها  كسد .٢٩٠
  ٣٥٠  التكوير  ١١  كشطت  كشط .٢٩١
  ٥٩٧/٦٩٦/٦٦١/٧٢٦  اإلخالص  ٤  كفوا  كفأ .٢٩٢
  ١٧٣/٦٤٨/٦٨٦/٧٢٦  املرسالت  ٢٥  كفاتا  كفت .٢٩٣
  ٤٣٧/٦٧٥/٦٨٨  األنبياء  ٤٢  يكلؤكم  كأل .٢٩٤
  ٥١٤/٦٥٦/٧٠٢  املؤمنون  ١٠٤  كاحلون  كلح .٢٩٥
  ٥٩٨/٦٥٩/٦٧٩/٧٢٦  العاديات  ٦  لكنود  كند .٢٩٦
  ٥١٥/٦٦٤/٧٠٥/٨٠٨  التكوير  ١٦  الكنس  كنس .٢٩٧
  ٤٣٩/٦٩٧  التوبة  ٣٥  فتكوى  كوي .٢٩٨
  ٢٤٨/٦٥٣/٨٠٩  البقرة  ٢٧٣  إحلافا  حلف .٢٩٩
  ٢٥٠/٦٥١  حممد  ٣٠  حلن  حلن .٣٠٠
  ١٧٤/٦٤٦/٦٨٥  طه  ٩٤  بلحييت  حلي .٣٠١
  ٥١٨/٦٥٦/٧٢٦  الصافات  ١١  الزب  لزب .٣٠٢
  ٤٤٠/٦٧٥/٦٩٧  املؤمنون  ١٠٤  تلفح  لفح .٣٠٣
  ٤٤١/٦٧٤  ق  ١٨  يلفظ  لفظ .٣٠٤



 ٨٣٣

  ١٧٥/٦٦٣/٦٨٥  احلجرات  ١١  باأللقاب  لقب .٣٠٥
  ٦٥٦/٦٦٦  احلجر  ٢٢  لواقح  لقح .٣٠٦
  ٣٥٢/٦٦٩  الشمس  ٨  أهلمها  هلم .٣٠٧
  ٢٥١/٦٥٣  النور  ٦٣  لواذا  لوذ .٣٠٨
  ٢٥٣/٦٥٣/٨١٠  الرعد  ١٣  احملال  حمل .٣٠٩
  ٢٥٥  مرمي  ٢٣  املخاض  خمض .٣١٠
  ٤٠/٦٧٩/٧٥٩  البقرة  ١٠٢  ماروت  مرت .٣١١
  ٤١/٦٤٦/٧٠٠  البقرة  ١٥٨  مروة  مرو .٣١٢
  ١٧٦/٦٦٩/٧٥٠  الواقعة  ٦٩  املزن  مزن .٣١٣
  ٣٥٣/٦٧٦/٨١٢  يس  ٦٧  ملسخناهم  مسخ .٣١٤
  ١٧٩/٦٤٥/٦٩٩/٨١٢  املسد  ٥  مسد  مسد .٣١٥
  ٤٤٢/٧٠٥  الروم  ١٧  متسون  مسي .٣١٦
  ١٨١/٦٦٣/٦٨٥/٧٢٧  اإلنسان  ٢  أمشاج  مشج .٣١٧
  ٤٤٣/٦٨٨  القيامة  ٣٣  يتمطى  مطط .٣١٨
  ١٨٢/٦٨٩  األنعام  ١٤٣  املاعز  معز .٣١٩
  ١٨٣/٦٦٣/٦٨٤  حممد  ١٥  أمعاءهم  معي .٣٢٠
  ٤٣/٦٤٧/٧٠٠/٧٧٤  الفتح  ٢٤  مكة  مكك .٣٢١
  ٤٥/٦٤٩/٦٧٩/٧٠٠  البقرة  ٩٨  ميكال  مكل .٣٢٢
  ٢٥٦/٦٥٣/٦٨٥/٧١٥/٧٢٧  األنفال  ٣٥  مكاء  مكأ .٣٢٣
  ٦٤٢  األعراف  ١٣٢  مهما  مهم .٣٢٤
  ٤٤٥/٧٢٧  يوسف  ٦٥  منري  مري .٣٢٥
  ٤٤٦/٦٧٢/٦٩٤/٧٢٧  احلجرات  ١١  تنابزوا  نبز .٣٢٦
  ٤٤٧/٧٠٢/٧٢٧  النساء  ٨٣  يستنبطونه  نبط .٣٢٧
  ٣٥٦/٧٢٧/٨١٠  األعراف  ١٧١  نتقنا  نتق .٣٢٨
  ١٨٤/٦٤٥/٦٩٦/٧٢٧  البلد  ١٠  النجدين  جند .٣٢٩
  ٢٥٨/٦٦٧/٦٩٥  التوبة  ٢٨  جنس  جنس .٣٣٠
  ٢٥٩/٦٨٥/٧٢٧  األحزاب  ٢٣  حنبه  حنب .٣٣١
  ٤٧٠/٦٧٨/٦٨٣  الكوثر  ٢  احنر  حنر .٣٣٢
  ٦٠٠/٦٦٠/٧٢٧  النازعات  ١١  خنرة  خنر .٣٣٣
  ٤٧/٦٤٥/٧٠٣  نوح  ٢٣  نسرا  نسر .٣٣٤
  ٦٧٥/٦٩٩  النساء  ٥٦  نضجت  نضج .٣٣٥



 ٨٣٤

  ٦١٦/٦٥٩  الرمحن  ٦٦  نضاختان  نضخ .٣٣٦
  ٦٠٢/٦٥٩/٦٨٩  املائدة  ٣  النطيحة  نطح .٣٣٧
  ٤٤٩/٦٧٤/٦٩٠/٧١٦/٨١٣  البقرة  ١٧١  ينعق  نعق .٣٣٨
  ١٨٥/٦٤٥/٦٨٦  طه  ١٢  نعليك  نعل .٣٣٩
  ٤٥١/٦٨٨/٧١٦/٧٢٧  اإلسراء  ٥١  فسينغضون  نغض .٣٤٠
  ٦١٨/٦٩٠  الفلق  ٤  النفاثات  نفث .٣٤١
  ٢٦٠  األنبياء  ٤٦  نفحة  نفح .٣٤٢
  ٤٥٣/٦٨٠  املائدة  ٣٣  ينفوا  نفي .٣٤٣
  ٦٠٤/٦٤٥/٦٦٠/٧٠٥  العاديات  ٤  نقعا  نقع .٣٤٤
  ٦٠٦/٦٦٠/٦٩١  األعراف  ٥٨  نكدا  نكد .٣٤٥
  ١٨٧/٦٦٦/٦٩١/٧١٦  الغاشية  ١٥  منارق  منرق .٣٤٦
  ٢٦١/٦٥٩/٦٩٤  القلم  ١١  منيم  منم .٣٤٧
  ٦٥٠/٦٧٩/٧٢٧/٨١٤  املائدة  ٤٨  منهاج  ج .٣٤٨
  ٤٥٥/٦٧٣/٧٠٢  القصص  ٧٦  لتنوء  نوأ .٣٤٩
  ٢٦٢/٦٥٤/٦٨١/٧١٦  سبأ  ٥٢  التناوش  نوش .٣٥٠
  ٢٦٤/٦٥٤/٧١٦/٧٢٨/٧٦٠  ص  ٣  مناص  نوص .٣٥١
  ١٩١/٦٦٩/٦٩٩  األنعام  ٩٥  النوى  نوي .٣٥٢
  ٦٣٤/٦٦٣  احلاقة  ١٩  هاؤم  هاء .٣٥٣
  ٤٧١/٦٧٢/٦٨٠/٧٣٠  اإلسراء  ٧٩  فتهجد  هجد .٣٥٤
  ٤٥٧/٧٠٣/٧١٦  الذاريات  ١٧  يهجعون  هجع .٣٥٥
  ٣٥٩/٦٧٠/٦٨٦  احلج  ٤٠  هلدم  هدم .٣٥٦
  ٢٦٥/٦٥٢/٧٠٠  اجلن  ١٢  هربا  هرب .٣٥٧
  ٤٨/٦٤٨/٦٨٠/٧٦٠/٨١١  البقرة  ١٠٢  هاروت  هرت .٣٥٨
  ٢٦٦/٦٥٢  الطارق  ١٤  باهلزل  هزل .٣٥٩
  ٤٥٩/٦٧٣/٦٨٨  طه  ١٨  أهش  هشش .٣٦٠
  ٦٠٨/٦٥٩/٧٠٣/٧١٧  املعارج  ١٩  هلوعا  هلع .٣٦١
  ٥٢١/٦٥٦/٦٩٢/٧١٧  احلج  ٥  هامدة  مهد .٣٦٢
  ٥٢٢/٦٥٦/٧٠٣  القمر  ١١  منهمر  مهر .٣٦٣
  ٢٦٧/٦٥٢/٦٩٢/٧٢٨/٨١٦  طه  ١٠٨  مهسا  مهس .٣٦٤
  ٦٣٦/٦٦٣/٧٦١  يوسف  ٢٣  هيت  هيت .٣٦٥
  ٥٣٨/٦٥٨/٧٢٨  املزمل  ١٤  مهيال  هيل .٣٦٦



 ٨٣٥

  ٥٤٠/٦٨٣  التكوير  ٨  املوؤودة  وأد .٣٦٧
  ٦٣٠/٦٦٢/٧١٧/٧٢٨  الكهف  ٥٨  موئال  وأل .٣٦٨
  ١٩٢/٦٦٣/٦٩٠  النحل  ٨٠  أوبارها  وير .٣٦٩
  ١٩٢/٦٨٦/٧٢٨  احلاقة  ٤٦  الوتني  وتن .٣٧٠
  ٣٦١/٦٧٥  احلج  ٣٦  وجبت  وجب .٣٧١
  ١٩٤/٦٩٠/٦٦٥  التكوير  ٥  الوحوش  وحش .٣٧٢
  ٢٦٩/٦٥٤/٨١٧  البقرة  ٢٥٥  سنة  وسن .٣٧٣
  ٢٧٠/٦٩٣/٧١٧/٧٢٨  البقرة  ٧١  شية  وشي .٣٧٤
  ٥٤٢/٦٥٨/٦٩٩/٧٢٨  الواقعة  ١٥  موضونة  وضن .٣٧٥
  ٦٣١/٦٢٦/٦٦٦/٦٨٢  التوبة  ٢٥  مواطن  وطن .٣٧٦
  ٢٧١/٦٥٢/٦٨٧  مرمي  ٨٥  وفدا  وفد .٣٧٧
  ٥٤٤/٦٥٨/٦٩٦  اإلسراء  ٦٣  موفورا  وفر .٣٧٨
  ٤٦١/٦٨١/٧١٧/٧٢٨  املعارج  ٤٣  يوفضون  وفض .٣٧٩
  ٣٦٢/٦٧٥/٧٢٨  الفلق  ٣  وقب  وقب .٣٨٠
  ٥٤٥/٦٥٨/٦٩٠/٧٢٨  املائدة  ٣  املوقوذة  وقذ .٣٨١
  ٢٧٥/٦٥٣/٧٠٣  النحل  ٩١  توكيدها  وكد .٣٨٢
  ٣٦٤/٦٧٥/٦٩٠  القصص  ١٥  فوكزه  وكز .٣٨٣
  ٤٦١/٦٧٤/٧٢٨  طه  ٤٢  تنيا  وين .٣٨٤
  ٦١٩/٦٥٩  النبأ  ١٣  وهاجا  وهج .٣٨٥
  ٥٢٤/٦٥٦  احلاقة  ١٦  واهية  وهي .٣٨٦
  ١٩٥/٦٤٨/٦٦٩/٧٦٣  الرمحن  ٥٨  الياقوت  يقت .٣٨٧
  ٦١٠/٦٦٣/٧٠٣  الكهف  ١٨  أيقاظا  يقظ .٣٨٨
  ٢٧٢/٦٥٢/٦٩٩/٧٢٨  األنعام  ٩٩  ينعه  ينع .٣٨٩
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  فھرس اآلیات القرآنیة
 



 ٨٣٧

١٣.          ٣٠٧  ٨٨  

١٤.                      

         
٤٥/٦٧٩/٧٥٩/٦٤٩  ٩٨  

١٥.                   ١٥/٤٠/٤٨/٦٤٧/٦٤٨/٦٧٩/٦٨٠  ١٠٢
/٧٠٠/٧٤٥/٧٥٩/٧٦٠/٨١١  

١٦.                        

               
٢٢٦  ١٥٥  

١٧.                    ٤١/٦٤٦/٧٠٠  ١٥٨  

١٨.                              ٤٤٩/٦٧٤/٦٩٠/٧١٦/٣١٨   ١٧١  
١٩.                       

         
١٩٠/٨١٤  ١٨٣  

٢٠.                         

            
٢٣/٦٤٩  ١٨٥  

٢١.                      ١٩٠/٨١٥  ١٨٧  

٢٢.                      ٢٣٥  ٢٠٧  

٢٣.               ٣٣٩  ٢٢٢  

٢٤.             ٣٣٩  ٢٢٣  

٢٥.            ٣٦٧/٥٤١/٦٧٣/٧٠١/٧١٩/٧٧٣  ٢٥٥  

٢٦.                          ٢٦٩/٨١٧  ٢٥٥  

٢٧.                        

        
٢٤٢/٦٩٥  ٢٥٦  



 ٨٣٨

٢٨.                     ٥١٣  ٢٥٩  

٢٩.                            ٥٧٦/٧١٣/٧٢٤  ٢٦٤  

٣٠.                         ١٣٣/٧٠٥  ٢٦٥  

٣١.                   ٤٢٦  ٢٦٧  

٣٢.                      ٢٤٨/٦٥٣/٨٠٩  ٢٧٣  

٣٣.                       

               
٣٩٣/٣٩٤/٦٧٢/٦٩٢  ٢٧٥  

  آل عمران
٣٤.                       ٧٦  ٣٥  

٣٥.                       ٢١٨/٦٥٠/٦٨٧/٧٤٩  ٤١  

٣٦.                         

           
٣١٥  ٤٤  

٣٧.                      ٣٤٣/٣٩٨/٦٧١/٦٨٤/٧١٠  ٤٩  

٣٨.                  ٢٥٤/٨١٠  ٥٤  

٣٩.                     ٣٧٣/٦٧١/٧٧٥  ٦١  

٤٠.                          ٩٤/٦٤٩/٦٨٠/٧٤٨  ٧٥  
٤١.                          ١٧/١٩/٦٤٦/٧٠٠/٧٤٤  ٩٦  

٤٢.                                ٤٧٩/٥٠٣/٦٨٧/٦٨٨  ١٥٦  

٤٣.       ٦٦٤  ١٥٦  

٤٤.                      ٥٩٢/٦٦٠/٦٩٥  ١٥٩  



 ٨٣٩

٤٥.                      ٦٢٦  ١٩١  
  النساء

٤٦.                         ٢٠٧/٦٥٢/٧٢١/٧٤٧  ٢  

٤٧. 
                          ٣  

٤٢٠/٤٢٢/٦٧٣/٦٩٣/٧١٤/٧٢٥/
٧٩٩/٨٠٠  

٤٨.              ٦٧٣  ٣  

٤٩.                      ٣٣٧/٦٦٩/٧١٥/٧٢٥/٨٠١  ٢١  

٥٠.           ٣٣٩  ٢٣  

٥١.                 ٣٣٩  ٢٤  

٥٢.            ٣٣٩  ٤٣  

٥٣.             ٦٤/٦٩٠/٧٠٣/٧١٩/٧٤٦/٦٤٦  ٥١  

٥٤.                          ٣٥٨/٦٧٥/٦٩٩  ٥٦  

٥٥.                         

              
٤٧٦  ٥٧  

٥٦.                       ٦١/٦٨٦/٧١٩  ٧١  
٥٧.             ٣٧٢/٦٦٩/٦٨٦  ٧٢  

٥٨.                           ٣٠٢/٦٧٢/٦٨١/٧٠٢/٧٢٧  ٨٣  

٥٩.                        

           
٤٤٧/٦٦٩/٧٢٧  ٨٣  

٦٠.                         ٦٢٨/٦٦٢/٦٨٢/٧١١/٧٢٢/٧٣١  ١٠٠  

٦١.                     ٦٢٦  ١٠٣  



 ٨٤٠

٦٢.                         ٣٦٨/٦٦٩/٦٩٥/٧١٩  ١١٩  
٦٣.                      

                
٤٧٦  ١٢٢  

  األنعام
٦٤.                  ٢٠٦  ٤٥  

٦٥.                        ٥٥٧/٧٠١  ٧١  

٦٦.                         ٤  ٩٤  

٦٧.                          ١٩١  ٩٥  

٦٨.               ١٩١/٦٦٩/٦٩٩  ٩٥  

٦٩.                        ١٦٨/٦٦٥  ٩٩  

٧٠.                      ٢٧٢/٦٩٩/٧٢٨  ٩٩  

٧١.                 ١٣١/١٨٢/٦٦٨/٦٦٩/٦٨٩  ١٤٣  

٧٢.                     ٤/١٢٠/٦٦٥/٦٨٨  ١٤٦  

٧٣.                       ٥٤١  ١٥١  
  األعراف

٧٤.                   ٥٢٩  ١٨  
٧٥.                          

        
١٠٣/٦٦٨/٦٩١/٧٢٢  ٢٦  

٧٦.               ٥٥٤/٦٥٩/٦٨١  ٥٤  
٧٧. 

                              

                
١٧٧  ٥٧  



 ٨٤١

٧٨.                 ٦٠٦/٦٦٠/٦٩١  ٥٨  
٧٩.                            ١٤/٧٧١  ٦٩  
٨٠. 

                       ١١٥/٦٦٥/٧٠٥  ٧٤  
٨١. 

                               

                          
٥٩١  ٩٦  

٨٢. 
                ٣٠٧  ١٠١  

٨٣.                             ٦٤٢  ١٣٢  
٨٤.                      ١٣١/١٦٦/٦٦٤/٦٦٦/٦٨٩/٧٥٨  ١٣٣  
٨٥.                       ٣٧٨/٦٧٣/٦٨١  ١٥٠  
٨٦.            ٤١٣  ١٥٠  
٨٧.                      ٣١١/٦٧٧  ١٥٤  
٨٨.                 ١٦٠  

٢٧٦/٢٧٩/٦٧١/٦٩٢/٧١٩/٧٧٣/
٨٠٣  

٨٩. 
                         ٢٨٠  ١٦١  

٩٠.                      ٣٥٦/٦٧٧/٧٢٧  ١٧١  
٩١. 

         ٣٣٩  ١٨٩  
٩٢. 

                    ٥٥٠/٦٥٥/٦٨٤  ١٩٣  
٩٣. 

              ٤٠٨  ١٩٥  
  األنفال

٩٤. 
                   ١٢٥/٦٤٦/٦٩٨  ٧  

٩٥.                                ٢٢١/٦٨٧  ١٥  



 ٨٤٢

٩٦.                           

            
٤٨١/٦٥٧  ١٦  

٩٧.                       ٣٥  
٤٣/٢٥٦/٦٨٥/٧١٥/٧٢٧/٦٥١/

٦٥٣  
٩٨.                          

     
٤٦٦/٦٨٠/٧١٢/٧٢٣  ٥٧  

  التوبة
٩٩.                           ١٧٠/٢٤٧/٦٨٠  ٢٤  

١٠٠.
                  ٦٣١/٦٦٢/٦٦٦/٦٨٢  ٢٥  

١٠١.                     ٢٥٨/٦٦٧/٦٩٥  ٢٨  
١٠٢.                   ٤١٧/٦٧٠/٦٩٦  ٣٠  
١٠٣.

                           

    
٦٧/٦٨/٤٣٩/٦٦٥/٦٨٤/٦٩٧  ٣٥  

١٠٤.                ٢٨٧/٦٧٠/٦٨٦  ٤٦  
١٠٥.                         ٣٨٦/٦٧٤/٧٠١/٧٢٠  ٥٧  
١٠٦.

                  ١٦٤  ٩٣  
١٠٧.

              ٧١/١٢٤/٧٠٤/٧٢٠  ١٠٩  
١٠٨.
                       

     
٢٣٥  ١١١  

  يونس
١٠٩.

                       ٦١٩  ٥  



 ٨٤٣

              

١١٠.
                            

                        

    ... 

٥١٠  ٢٢  

١١١.                        ٦٤٠  ٥٣  
  هود

١١٢.                     ٤٠٤/٦٧١  ٣١  
١١٣.                       ٤٦٤/٤٦٩/٦٧٨/٦٨١/٦٩٩/٧٤٥  ٤٤  
١١٤.

           ٢٨٤  ٤٥  
١١٥.

                   ٦٧  ٥٦  
١١٦.               ٥٥٦/٦٥٩/٧٠٩/٧٢٠  ٦٩  
١١٧.                         ٢٢٠/٦٥١  ٧٤  

  يوسف
١١٨.                   ٧٣٩/٧٦٥  ٢  
١١٩.                     ٤٦٨/٦٧٨/٦٨٠  ٩  
١٢٠.                       ٤٠٢/٦٧٥  ١٢  
١٢١.                ٩١/٦٨٠/٧٤٧  ٢٠  
١٢٢.                     ٤٩٢/٦٥٥  ٢٠  
١٢٣.               ٢٣  

٣٣٣/٦٣٦/٦٦٣/٦٦٦/٦٧٠/٦٨٢/
٧٦١  

١٢٤.                       ٣٣٣  ٢٥  
١٢٥.                           ٣١٩/٦٧٦/٧٢٣  ٣٠  



 ٨٤٤

        
١٢٦.

            ٩٨  ٣١  
١٢٧.

                ٨٦/٦٦٨  ٣٦  
١٢٨.                            ٢٩٣/٦٧٧/٦٨١/٧٢٠  ٥١  
١٢٩.

                                      ٤٤٥/٦٩١/٦٧٤/٧٢٧  ٦٥  

١٣٠.              ١٢٧/٦٤٨/٧٢٤  ٧٢  
١٣١.

         ٣٤٢  ٨٢  
١٣٢.              ٤٢٨/٦٧٤/٧٢٥  ٨٥  
١٣٣.                         ٣٨٢  ٨٧  
١٣٤.                     ٤٣١/٦٧٠/٧٠٢/٧١٥/٧٢٥  ٩٤  

  الرعد
١٣٥.                      ١٧٧  ١٢  
١٣٦.

                      

             
٢٥٣/٦٤٨/٦٥٣/٨١٠  ١٣  

١٣٧.            ٧٢/٦٤٨/٦٩٠/٧٢٠  ١٧  
١٣٨.

                  ٣٤٥  ٢٦  
  إبراهيم

١٣٩.          ٣٧٩/٦٧١  ١٧  
١٤٠.                             ١٠٢/٦٦٨/٦٩٦  ١٨  
١٤١.                       ١٤٨/٦٤٥  ٢٤  
١٤٢.                          ٢٨٨/٦٧١/٦٩٩/٧١٩  ٢٦  



 ٨٤٥

١٤٣.        ٥٩٩  ٣٤  
١٤٤.                         ١٩  ٣٧  
١٤٥.                 ٥٧٠  ٤٢  

  احلجر
١٤٦.                        ٣١٠  ١٩  
١٤٧.                      

          
٥٢٠/٦٥٦/٦٦٦/٧٢٦  ٢٢  

١٤٨.               ٤٣٠/٦٩٤  ٦٨  
١٤٩.               ٥٨٥  ٩١  

  اإلسراء
١٥٠.         ٣٨٢/٢٩٠/٣٨٢/٦٧٦/٧٠٨/٧٢٠  ٥/

٧٧٦  
١٥١.

                       ٥٧٠  ١٤  
١٥٢.

                   ٣٤٢  ١٧  
١٥٣.

                            ٥٤١  ٣١  
١٥٤.                        

  
٤٧٧/٤٩٨  ٣٧  

١٥٥.                      ٦٨٨/٧١٦/٧٢٧/٤٥١  ٥١  
١٥٦.                         ٣٨٧/٧٠٩/٧٢١/٧٨١  ٦٢  
١٥٧.                         ٥٤٤/٦٥٨/٦٩٦  ٦٣  
١٥٨.

                         

            
٥٠٩/٥١١/٦٥٦/٧٠٥  ٦٩  



 ٨٤٦

١٥٩.                    ٢١٠/٧٠٤/٧١٠/٧٨٤/٧٨٥/٦٥٣  ٧٨  
١٦٠.                  ٤٧١/٦٧٢/٦٨٠/٧٣٠  ٧٩  
١٦١.

                        ٣٩٧  ٨١  
١٦٢.

                      ١٤٥  ٨٣  
١٦٣.

                         ٥٦٩/٧٩١  ٩٧  
١٦٤.            ٢٩٦/٦٧٦/٦٩١/٧٢١  ٩٧  

  الكهف
١٦٥.           ١٤٥/٣٤٢/٧١٤/٧٢٥  ١٧  
١٦٦.              ٦٦٣/٧٠٣  ١٨  
١٦٧.

                            ٦١١  ١٩  
١٦٨.                       ١١٣/٣٨٠/٦٩١/٧٥٢  ٢٩  
١٦٩.                          ٣٨٦/٦٧٣/٦٨٣  ٣٥  
١٧٠.

                    ٦٣٠/٦٦٢/٧١٧/٧٢٨  ٥٨  
١٧١.                                ٥٤٨  ٧٤  
١٧٢.

                    ٤٣٦/٦٧١/٦٨٦  ٧٧  
١٧٣.                      ٤٢٣/٦٧٤/٦٩٤  ٧٩  
١٧٤.                 ٢٣٧/٦٥١/٦٩٣  ٧٩  
١٧٥.                          ٢١٥/٦٥٠  ٩٥  

  مرمي
١٧٦.                        ٣١٦/٦٧١/٦٩٧  ٤  
١٧٧.                 ٢٥٥  ٢٣  



 ٨٤٧

١٧٨.
                            ٥٠٠  ٤٢  

١٧٩.
               ١٠٨/٧٩٣  ٦٢  

١٨٠.                    ٢٠١/٦٥٠  ٧١  
١٨١.

                       ٥٧٨  ٨١  
١٨٢.                      ٥٧٧/٦٦٠/٧١٣  ٨٢  
١٨٣.                    ٢٧١/٦٥٢/٦٨٧  ٨٥  
١٨٤.

                 ٢٧٢  ٨٦  
١٨٥.

                         ٥٤٧/٥٤٨/٦٦٠/٦٦٠/٦٩٤/٧١٩  ٨٩  
١٨٦.                     ٢١٦/٦٤٦/٦٩٢/٧١١/٧٢٢  ٩٨  

  طه
١٨٧.                            ٦٣/٦٦٧/٧٠٤  ٦  
١٨٨.

                        ٧٠  ١٠  
١٨٩.                        ١٨٥/٤٦٥/٤٦٦/٦٤٥/٦٧٨  ١٢  
١٩٠.                     ٤٥٩/٦٧٣/٦٨٨  ١٨  
١٩١.          ١١٢/٦٤٧/٧٠٤  ٣٩  
١٩٢.                   ٤٦١/٦٧٤/٧٢٨  ٤٢  
١٩٣.

              ٥٦٥  ٧٧  
١٩٤.

                           ١٣٦  ٧٧  
١٩٥.                 ١٧٤/٦٤٦/٦٨٥  ٩٤  
١٩٦.                         ٣٢/٥٦٨/٦٦٤/٦٨٣/٧٩٠  ١٠٢  



 ٨٤٨

١٩٧.
                ١٩٧/٦٥٠  ١٠٧  

١٩٨.                  ٢٦٧/٦٥٢/٦٩٢/٧٢٨/٨١٦  ١٠٨  
١٩٩.             ٣٣٠/٧٠٢/٧٢٥  ١١١  
٢٠٠.

                          ٣٨٧  ١١٤  
٢٠١.

            ٢٢٦  ١١٨  
٢٠٢.                       

        
٢٣٠/٦٥١/٧٠٢/٧٢٤  ١٢٤  

٢٠٣.                             

     
١١١/٦٤٦/٦٩٨  ١٣١  

  األنبياء
٢٠٤.

                   ١٢٢  ١  
٢٠٥.

                      ٢١٣  ٨  
٢٠٦.                    ٣٤١/٦٧٧/٦٨٣  ١١  
٢٠٧.                               ٣٩٧/٦٧٤/٦٨٣  ١٨  
٢٠٨.

                  ٢١٤/٣٣٦/٧٨٩  ٣٠  
٢٠٩.                     ٣٣٤/٦٥٠/٦٧٧/٦٩٢/٧٨٧  ٣٠  
٢١٠.                ٢٢٧  ٣٢  
٢١١.                  ٤٣٧/٦٧٥/٦٨٨  ٤٢  
٢١٢.                    ٢٦٠  ٤٦  
٢١٣.                  ٣٤٠/٦٧٠  ٧٩  



 ٨٤٩

٢١٤.
               ٥٦١  ٨١  

٢١٥.
                ٤  ٨٩  

٢١٦.           ٨٢/٦٤٥/٦٩٦/٧٠٨  ٩٦  
٢١٧.

                ٣٥١  ١٠٤  
  احلج

٢١٨.                      ٤٠٠/٦٥٦/٦٧٤/٧٠١/٧٢١  ٢  
٢١٩.                      

             
٥٢١/٦٩٢/٧١٧  ٥  

٢٢٠.                ١٤٤/٦٨٥/٦٤٦  ٩  
٢٢١.
                        

      
٤٧٦  ١٤  

٢٢٢.
                         

        
١٨٤  ٢٠  

٢٢٣.
             ١٦٥/٦٦٦  ٢١  

٢٢٤.                    ٢٧  
٥٠١/٥٨٩/٦٥٥/٦٥٩/٦٨٩/٦٩٤/

٧٢٥  
٢٢٥.                               ٢٠٠/٦٥٢/٦٩٤  ٢٩  
٢٢٦.                           ٣٦١/٦٧٥  ٣٦  
٢٢٧.                      ١٢٦/٣٥٩/٦٦٦/٦٧٠/٦٨٦/٧٠٣  ٤٠  
٢٢٨.

               ٥٤/٣٤٢  ٤٥  
٢٢٩.            ٦٤٥/٦٩٣  ٤٥  



 ٨٥٠

٢٣٠.
                         ٧٦  ٤٦  

٢٣١.
                      ٢٢٧  ٦٥  

٢٣٢.                      ٤٠٧/٦٩٣  ٧٢  
٢٣٣.                    ٤١١/٦٧٣/٦٩٣  ٧٣  

  املؤمنون
٢٣٤.                ٤٤٠/٥١٤/٦٥٦/٦٧٥/٦٩٧/٧٠٢  ١٠٤  

      النور  
٢٣٥.                      ٥٤٩/٦٦٦/٦٨٤  ٣٢  
٢٣٦.

                             

           
١٧٨  ٤٣  

٢٣٧.
              ٥٥٥  ٤٤  

٢٣٨.
               ٢٢٢  ٤٥  

٢٣٩.                 ٤٨٨/٦٥٦/٧٠١  ٤٩  
٢٤٠.                           ٣٩٢/٦٧٣/٦٩٢  ٥٠  
٢٤١.                    ٢٥١/٦٥٣  ٦٣  

  الفرقان  
٢٤٢.

                   ٧٣٦  ٢٣  

٢٤٣.              ٦٤٨/٦٨٥  ٢٨  
٢٤٤.

          ١٥٠  ٢٩  
٢٤٥.                         ٢٤١/٦٥٣/٦٨٢  ٣٣  
٢٤٦.

                       ٥٠٨  ٥٨  



 ٨٥١

٢٤٧.                  ٤١٨/٦٧٥/٧٠٢/٧٢٤  ٧٧  
  الشعراء

٢٤٨.
             ٢٧٦  ٢١  

٢٤٩.
                  ٢٣١  ٥٠  

٢٥٠.           ٥٧٤/٦٦٧/٦٨٦/٧١٢/٧٢٣  ٥٤  
٢٥١.                  ١٣٥/٦٤٤/٦٩٦  ٦٣  
٢٥٢.            ١٠٤/٦٩٦/٧١١/٧٢٢/٦٤٦  ١٢٨  
٢٥٣.               ٥٠٥/٦٥٥/٦٨٥/٧٢٥  ١٤٩  

  النمل
٢٥٤.

                           

         
٧٠  ٧  

٢٥٥.              ٢٨١/٦٧١/٧٠١  ١٩  
٢٥٦.                         ٨٤/٦٤٤  ٢٥  
٢٥٧.
                             ٥٨٧/٦٦٢/٧٣٥  ٣٩  

٢٥٨.              ١٧٧/٢٨٣/٤٧٨/٦٥٥  ٨٨  
٢٥٩.                         ٦٦٩/٦٨٠  ٨٨  

  القصص
٢٦٠.

             ٣٦٤/٦٧٥/٦٩٠  ١٥  
٢٦١.                   ٤٠١/٦٧٣/٦٩٠  ٢٣  
٢٦٢.                    ٦٨/٦٩٦/٧٢٠  ٢٩  
٢٦٣.                            ٥٧  ٣٠  



 ٨٥٢

        

٢٦٤.                        ٥٦٢/٦٢٢/٦٦٠/٦٦٢/٦٨٥/٧٢١  ٣٤  
٢٦٥.                        

      
٥٣٦/٦٥٨/٦٩٤  ٤٢  

٢٦٦.
                  ٣٤٢  ٥٨  

٢٦٧.                          ٤٥٥/٦٧٣/٧٠٢/٧٢٨  ٧٦  
٢٦٨.                         ٣٤٥  ٨٢  
٢٦٩.

             ٥٠٨  ٨٨  
  العنكبوت

٢٧٠.                         ٣٩٥/٦٧٣  ٤٨  
  الروم

٢٧١.    ٢٥/٦٦٨/٧٠٠/٧٥٠  ٢  
٢٧٢.             ٤٤٢/٦٦٩/٧٠٥  ١٧  
٢٧٣.
                           ٥١٩  ٢٠  

٢٧٤.
                             ٣٤٥  ٣٧  

٢٧٥.                         ١٧٨  ٤٨  
٢٧٦.

                    ١٦٤  ٥٩  
  لقمان

٢٧٧.
                            ١٤٥  ٧  

٢٧٨.                     ١٤٥/٦٧٠/٧٢٤  ١٨  
٢٧٩.                   ٧٠٩/٦٥٨  ٣٢  

  السجدة



 ٨٥٣

٢٨٠.                            ٣٨٤/٦٧٢  ١٦  
٢٨١.                           ٢٩  ١٧  

  األحزاب
٢٨٢.                   ٧٥/٦٨٤  ٤  
٢٨٣.                  ٣١٣/٧٢٣  ١٩  
٢٨٤.                  ٢٥٩/٦٨٥/٧٢٧  ٢٣  
٢٨٥.                        ١٢٩/٦٨٧/٧١٣/٧٢٤  ٢٦  
٢٨٦.

             ١٠٨/٧٩٣  ٤٢  
  سبأ

٢٨٧.
        ٢٢٤  ١٠  

٢٨٨.                ٢٢٣/٦٩٩/٧١١/٧٢٢  ١١  
٢٨٩.                             ٧٣  ١٣  
٢٩٠.                       ٥١/٥٥٨/٦٩٧/٧٢١/٧٨٢  ١٦  
٢٩١.                   ١٤٠/٧١٤/٧٢٤/٧٥٣/٧٩٧  ١٦  
٢٩٢.

               ٣٠٤  ٣٣  
٢٩٣.                       ٢٦٢/٧١٦/٧٢٨  ٥٢  

  فاطر
٢٩٤.                ١٦١/٦٤٩/٦٩٨/٧٢٦  ١٣  
٢٩٥.

                         

         
٣٦٨  ٣٥  

  يس
٢٩٦.                          ٥٣٧/٦٥٨  ٨  



 ٨٥٤

٢٩٧.
                            

                                                
٣٥٣  ٦٧  

  الصافات
٢٩٨.          ٥١٨/٦٥٦/٧٢٦  ١١  
٢٩٩.             ٢٣٩/٦٥١/٦٨٥/٧٢٥  ٤٧  
٣٠٠.                   ٢٢٨/٦٥١/٧١٢/٧٢٣  ٦٧  
٣٠١.

               ٣٩١  ٩١  
٣٠٢.          ٤٠٦/٦٧٤/٦٨١/٧٢٢  ٩٤  
٣٠٣.            ١٠٣  

٦٧/٢٨٥/٦٤٩/٦٧٦/٦٨٤/٦٩٠/
٧١٩  

٣٠٤.              ٢٧٥/٦٧٧/٧٠٠  ١٤٠  
٣٠٥.                 ٣١٥/٦٧٠/٧٢٣  ١٤١  
٣٠٦.              ١٦٢/٦٤٧/٦٦٩/٦٩٨  ١٤٦  
٣٠٧.

                      
 

١١٦/٦٩١  ١٧٧  

  ص
٣٠٨.                     ٢٦٤/٦٥٤/٧٢٨/٧٦٠  ٣  
٣٠٩.                     ١٦٠/٧٢٦/٧٥٧  ١٦  
٣١٠.                 ٤٩٨/٦٥٥/٦٨٨/٧٢٤  ٣١  
٣١١.                     ٥٦١/٦٦١/٧٢١/٧٨٩  ٣٦  

  الزمر
٣١٢.

                      ٥٥٥  ٥  



 ٨٥٥

٣١٣.                              

           
٤٣٤/٦٧٢/٧٠٢  ٢٣  

٣١٤.                 ٤٩٦/٦٥٧/٦٩٥/٧٢٣  ٢٩  
٣١٥.                      ٣٢١/٦٧٢/٧٠٢/٧١٢  ٤٥  

  غافر
٣١٦.                         

        
٤٣٣/٤٣٤/٦٧٠  ٤٤  

٣١٧.
               ٤٣٤  ٤٥  

  فصلت
٣١٨.                      ٧٣٩/٧٦٥  ٣  
٣١٩.

                    ٢٠٧/٧٧٩  ١٦  
٣٢٠.

                            

     
٥٢٢  ٣٩  

٣٢١.
             ٧٣٩/٧٤٠  ٤٤  

  الشورى
٣٢٢.

                     ٤٨٩/٥١٠/٦٦٦/٦٩١/٧٢٢  ٣٣  
  الزخرف

٣٢٣.
                    ٧٤٠/٧٦٥  ٣  

  الدخان
٣٢٤.            ٥٦٣/٦٦٠/٦٩١/٧٢٢/٧٤٩  ٢٤  
٣٢٥.

                  ٢٣٨  ٤٤  
٣٢٦.

                     ٥٣٤  ٤٨  



 ٨٥٦

  األحقاف
٣٢٧.                 ١٣/٢١/٦٦٣/٧٠٠/٧٠٩/٧٧٠/٧٨٠  ٢١  

  حممد
٣٢٨.                     ١٩٨/٧٠١/٦٥٠  ٨  
٣٢٩.

                 ١٨٣/٣٨٠/٦٦٣/٦٨٤  ١٥  
٣٣٠.                             ٤٧٥/٦٥٥/٦٩٤/٧٠٨/٧١٩  ١٥  
٣٣١.            ١٤٣/٦٦٨  ١٥  
٣٣٢.                           ١٢١/٦٦٣/٦٩٣  ١٨  
٣٣٣.

            ٣٠٤  ٢١/  
٣٣٤.                       ١٦٤/٣٠٧/٦٦٣/٦٨٢  ٢٤  
٣٣٥.                 ٢٥٠/٦٥١  ٣٠  

  الفتح
٣٣٦.                        ٤٣/٦٤٧/٧٠٠/٧٧٤  ٢٤  

  احلجرات
٣٣٧.

                ٤٤٦  ١١/  
٣٣٨.                    ١٧٥/٤٤٦/٦٦٣/٦٨٥/٦٩٤/٧٢٧  ١١  
٣٣٩.                  ٣٨١/٦٧١/٧٠١/٧٢٠  ١٢  
٣٤٠.

                   ٥١٩  ٢٦  
  اتالذاري

٣٤١.           ٨٠/٧٠٨/٦٦٤/٦٨٠/٧٢٠  ٧  
٣٤٢.

              ٨١  ٨  
٣٤٣.

               ٣٨٥/٤٥٧/٧١٦/٧٠٣/٦٧٩  ١٧  



 ٨٥٧

٣٤٤.           ٣٨٥  ١٨  
٣٤٥.

                  ٥٥٦  ٢٦  
٣٤٦.                      ٣٢٤/٦٧٦/٦٩٢/٦٩٩  ٢٩  
٣٤٧.

                   ٥٢١  ٤١  
٣٤٨.

                    ٥٣/٧٧٢  ٥٦  
  الطور

٣٤٩.    ١٠٠/٦٤٤/٧٢٢  ٣  
٣٥٠.

                    ٢٢٧  ٥  
٣٥١.

                        ٤٧٩  ١٠  
٣٥٢.            ٥٤٣  ٢٠  

  النجم
٣٥٣.

               ١٦٩/١٧٠/٦٤٥/٦٨٧  ٩  
٣٥٤.

                 ٩٩  ١٨  
٣٥٥.          ٥٨١/٦٦١/٦٩٣/٧٢٤  ٢٢  
٣٥٦.

                  ٧٦  ٣١  
٣٥٧.         ٣٤٨/٦٦٩/٧٢٦/٨٠٥/٨٠٧  ٣٤  
٣٥٨.          ٣٤٣/٦٦٩/٧٢٦/٨٠٥  ٤٨  
٣٥٩.       ٤٩٣/٦٥٥/٧٠٢/٧٢٣  ٦١  

  القمر
٣٦٠.

            ١٢٢  ١  
٣٦١.                ٥٢٢/٦٥٦/٧٠٣  ١١  



 ٨٥٨

٣٦٢.             ٩١/٦٤٦/٧١٠/٧٢١/٧٧٣  ١٣  
٣٦٣.                    ٥١٢/٦٥٦  ٢٠  
٣٦٤.                 ٦٢١/٦٦٢  ٤٦  
٣٦٥.

                       ٣٧٨  ٤٨  
  الرمحن

٣٦٦.            ٥٣/٦٦٧/٦٨٤/٧٠٨/٧١٩/٧٧٢ ١٠  
٣٦٧.

             ٥٣/٧٧٢  ١٣  
٣٦٨.          ٥٠٨/٦٥٦/٦٨٣  ٢٦  
٣٦٩.                      ١٢٤/٦٤٨/٦٩٧/٧٢٣  ٣٥  
٣٧٠.                       ٦٧/٨٧  ٤١  
٣٧١.

           ٤١٠  ٤١  
٣٧٢.        ١٥٠/١٥١/٦٦٣/٦٩٨/٧٢٥  ٤٨  
٣٧٣.            ٢٩/١٥١/٧٣٣  ٥٠  
٣٧٤.

                    ١٥١  ٥٤  
٣٧٥.            ١٩٥/٦٤٨/٦٦٩/٧٦٣  ٥٨  
٣٧٦.

             ٩٧/٩٩/١٥١  ٦٢  
٣٧٧.

                   ٤٨٧  ٦٣  
٣٧٨.      ٩٧/٩٨/١٥١/٤٨٦/٤٨٧/٦٥٧/٦٨٢  ٦٤  

٣٧٩.           ١٥١/٦١٦/٦٥٩  ٦٦  
٣٨٠.          ٩٠/٦٦٥  ٧٢  



 ٨٥٩

٣٨١.                ٩٦/١٣٧/١٥١/٦٩١/٧٢٤/٧٩٠  ٧٦  
  الواقعة

٣٨٢.
             ١٧٢/٥٣٩  ٥  

٣٨٣.       ٥٤٢/٦٥٨/٦٩٩/٧٢٨  ١٥  
٣٨٤.        ٥٢٧/٦٥٧/٦٩٥/٧٢١  ٢٨  
٣٨٥.       ١٣٢/٦٦٨/٦٩٨  ٢٩  
٣٨٦.         ٥٣٣/٦٥٧/٧٠٣  ٣١  
٣٨٧.

        ٩٧  ٣٤  
٣٨٨.

                     ١٧٦/٦٦٩/٧٠٥  ٦٩  
٣٨٩.

          ٢٤٣  ٧١  
  اادلة

٣٩٠.
                             

                
٦٢٥/٦٦٢/٦٦٦  ١١  

  احلشر
٣٩١.

                          ١٣٠  ١٤  
٣٩٢.

              ٥٣٢  ١٤  
  الصف

٣٩٣.                         ٥٣١/٦٥٧/٦٨٦  ٤  
  املنافقون

٣٩٤.
                ٨٩  ٤  

٣٩٥.
              ٥٣٥/٦٥٨/٦٦٤  ٤  

٣٩٦.
                                 ١٤٥  ٥  



 ٨٦٠

            

  التغابن
٣٩٧.                  ٢٣٤/٦٥٤/٧٣٦  ٩  

  التحرمي
٣٩٨.                           ٥٦٧/٨١١  ٦  

  امللك
٣٩٩.

                            

      
٣٣١  ٢٧  

  القلم
٤٠٠.          ٢٦١/٦٥٩/٦٩٤  ١١  
٤٠١.            ٥٧١/٦٥٩/٧٩٣  ١٣  
٤٠٢.             ٨٦/٤١١/٦٤٩/٦٨٤/٧١٠  ١٦  
٤٠٣.            ٢٠٢/٦٥٠/٧٠١/٧٢٠/٧٧٧  ٢٥  

  احلاقة
٤٠٤.              ١٣  ٦  
٤٠٥.

              ٥١٣/٥٧٥  ٧  
٤٠٦.                  ١٣/٢٠٥/٦٥٣/٧٢٠/٧٧٨  ٧  
٤٠٧.                       ٦٦٤/٦٨٣  ٧  
٤٠٨.               ٥٢٤/٦٥٦  ١٦  
٤٠٩.

                             ٦٣٤/٦٦٣  ١٩  
٤١٠.

                ١٨٠/٨١٣  ٣٢  
٤١١.
                          ٢٣٨  ٣٧  



 ٨٦١

            

٤١٢.            ١٩٢/٦٨٦/٧٢٨  ٤٦  
  املعارج

٤١٣.
                         ١٧٢  ٩  

٤١٤.         ٦٠٨/٦٥٩/٧٠٣/٧١٧  ١٩  
٤١٥.

                           ٦٠٩  ٢١  
٤١٦.              ٥٨٣/٧٢٤  ٣٧  
٤١٧.                           ٤٦١/٦٨١/٧١٧/٧٢٨  ٤٣  

  نوح
٤١٨.                    ٤٧/٦٤٥/٧٠٣  ٢٣  

  اجلن
٤١٩.                         ٦٦٧  ٨  

٤٢٠.                           ٢٦٥/٦٥٢/٧٠٠  ١٢  
٤٢١.                 ٢٩٢/٦٧١/٧٠١  ١٤  
٤٢٢.

                    ٥٩١/٦٦١/٦٩٥  ١٦  
  املزمل

٤٢٣.          ٤٩٠/٦٥٧/٦٨٧  ١  
٤٢٤.

           ٤٧٣  ٢  
٤٢٥.

               ٢٣٧/٦٥٤/٦٨٥  ١٣  
٤٢٦.             ١٧١/٥٣٨/٦٥٨/٧٢٨  ١٤  

  املدثر
٤٢٧.           ٤٨٣/٦٥٧/٦٨٧/٧٨٣  ١  



 ٨٦٢

٤٢٨.
                 ٣٢٩/٧٩٩  ٣٤  

٤٢٩.
            ٢٧٦  ٥٠  

٤٣٠.           ١٥٥/٢٧٦/٦٨٩/٧١٥/٧٢٦/٧٥٧  ٥١  
  القيامة

٤٣١.                  ٣٨٧/٦٧٠  ١٦  
٤٣٢.              ٣٨٧  ١٧  
٤٣٣.

                     ٌ  ٣٣١  ٢٥  
٤٣٤.            ٤٤٣/٦٧٢  ٣٣  
٤٣٥.            ٥٧٣/٦٦٢  ٣٦  

  اإلنسان
٤٣٦.                    ١٨١/٦٦٣/٦٨٥/٧٢٧  ٢  
٤٣٧.                     ٥٩٥/٦٦٢/٦٩٥/٧٢٦  ١٠  
٤٣٨.                           ١٠٧/٧٠٤/٧٩٢  ١٣  
٤٣٩.            ٧٩٦  ١٥  
٤٤٠.                  ١٠٩/٦٦٨/٦٩٨/٧٥١  ١٧  
٤٤١.

                ٢٦/٦٥٠/٦٧٩/٧٣٢/٧٥٣/٧٩٦  ١٨  
  املرسالت

٤٤٢.            ١٧٣/٦٤٨/٦٨٦/٧٢٦  ٢٥  
٤٤٣.                     ٤٩٧/٦٥٥/٦٩٣  ٢٧  
٤٤٤.             ١١٤  ٣٠  

  النبأ
٤٤٥.           ٦١٩/٦٥٩  ١٣  



 ٨٦٣

٤٤٦.                ٦١٣/٦٥٨/٧٠٣/٧٠٨  ١٤  
٤٤٧.       ٥٥٩/٦٦١/٦٨٢/٧١٠/٧٢١  ٣٤  

  النازعات
٤٤٨.            ٦٠٠/٦٦٠/٧٢٧  ١١  
٤٤٩.            ٤٩٤/٦٥٥/٧٠٤/٧٢٣  ١٤  
٤٥٠.         ٢٢٧/٦٥١/٦٩٣  ٢٨  
٤٥١.             ٣٣٢/٦٦٩/٦٨٢/٧١٤/٧٢٥  ٢٩  
٤٥٢.            ٢٩٧/٦٧٦/٦٧٧/٧٠٤  ٣٠  
٤٥٣.              ٣٥/٦٥٥/٦٧٩/٧٣٤  ٣٤  

  عبس
٤٥٤.

                          

          
٢١٥/٧٨٨  ٢٦  

٤٥٥.      ٥٠/١٥٨/٦٦٨/٦٩٨/٧٤٤  ٢٨  
٤٥٦.       ٤٩/٥٠/٥١/٦٦٧/٦٩٧/٧٤٤  ٣١  
٤٥٧.          ٣١/٥١/٦٤٨/٦٥٥/٦٧٩/٧٣٤  ٣٣  

  التكوير
٤٥٨.            ٣٤٦/٦٧١/٧٠٥/٧٢٦  ٢  
٤٥٩.           ١٩٤/٦٦٥/٦٩٠  ٥  
٤٦٠.          ٥٤٠/٦٥٨/٦٨٣  ٨  
٤٦١.           ٣٥٠  ١١  
٤٦٢.       ٥١٥/٦٦٤/٧٠٥/٨٠٨  ١٦  



 ٨٦٤

٤٦٣.             ٣٢٧/٣٢٩/٥١٧/٦٧٧/٦٨٢/٧١٤  ١٧/
٧٢٥/٧٩٨/٨٠٨  

٤٦٤.
             ٣٢٩  ١٨  

٤٦٥.
        ٥٨٠  ٢١  

٤٦٦.              ٥٧٩/٦٥٩/٧١٣/٧٢٤  ٢٤  
  املطففني

٤٦٧.        ٥٠٢/٦٥٦/٦٩٣  ١  
٤٦٨.

                           

        
٥٠٢  ٣  

٤٦٩.                  ٣٠٦/٦٧٥/٦٩٤/٧٢٢  ١٤  
٤٧٠.

               ٩٥/٦٥٠/٧٢١  ٢٥  
٤٧١.           ٢٨/٦٤٩/٦٧٩/٧٢٣/٧٣٣  ٢٧  
٤٧٢.                    ٢٨  ٢٨  
٤٧٣.

                ٤٢٤/٦٧٢/٦٨٨  ٣٠  
٤٧٤.

                     ٤٢٥  ٣١  
  الطارق

٤٧٥.          ٤٨٥/٦٥٥/٦٨٢  ٦  
٤٧٦.

                  ١٨١  ٧  
٤٧٧.

                    ٢١٥/٣٣٦/٧٨٨  ١٢  
٤٧٨.         ٢٦٦/٦٥٢  ١٤  

  الغاشية
٤٧٩.

               ٣٣١  ٣  



 ٨٦٥

٤٨٠.
                ٢٣٨  ٦  

٤٨١.
                         ٢٢٦  ٦/٧  

٤٨٢.      ١٨٧/٦٩١/٧١٦  ١٥  
٤٨٣.       ١٠٦/٦٦٦/٦٩١/٧١١/٧٢٢  ١٦  
٤٨٤.
                          

                
٤٩٨  ١٩  

٤٨٥.             ٣١٠/٧٠٤  ٢٠  
  الفجر

٤٨٦.
           ٣٢٩/٧٩٩  ٤  

٤٨٧.                 ١٣  ٦  
٤٨٨.          ١١/١٣/٦٤٥/٧٠٠/٧٤٤/٧٧٠  ٧  
٤٨٩.                 ١٣/١٤/٧٧٠  ٨  
٤٩٠.             ١١٧/٥٣٤/٦٤٤  ١٣  
٤٩١.           ٥٥٣/٦٦٠/٦٩٥/٧٢٠  ٢٠  

  البلد
٤٩٢.            ٢٤٥/٧٠٢/٧١٥/٧٢٦/٨٠٦/٦٥٢  ٤  
٤٩٣.

         ١٢٣/٦٨٤  ٩  
٤٩٤.

          ١٨٤/٣٥٣/٦٩٦/٧٢٧/٦٤٥  ١٠  
٤٩٥.              ٢٢٥/٢٢٦/٦٥٤/٧٠٢/٧١١/٧٢٣  ١٤  

  الشمس
٤٩٦.

                      ٧٩٨  ٤-٣  



 ٨٦٦

٤٩٧.        ٦٧٦/٦٧٧/٧٠٥  ٦  
٤٩٨.           ٣٥٢/٦٦٩  ٨  
٤٩٩.                        ٢٩٩/٦٧٧/٧٠١/٧٨٦  ١٤  

  الضحى
٥٠٠.         ٣٠٨/٦٧٦/٦٨٢/٧٢٢/٧٩٤  ٢  

  التني
٥٠١.         ٦٠/٦٦٨/٦٩٧/٧٧٥  ١  
٥٠٢.

       ٧٧٦  ٢  
٥٠٣.

                     ٢٤٦/٨٠٦  ٤  
٥٠٤.

                 ٢٤٦/٢٨٤  ٨  
  العلق

٥٠٥.                  ٤٠٩/٦٧٥/٦٨١/٧١٢/٧٢٣  ١٥  
٥٠٦.        ٥٦٦/٦٦٧/٧٢٢  ١٨  

  العاديات
٥٠٧.         ٢٢٩/٥٩٩/٦٥١/٦٨٩  ١  
٥٠٨.          ٢٤٣/٦٥١/٦٩٧  ٢  
٥٠٩.

                  ٢٤٤/٦٠٤/٦٤٥/٦٦٠/٧٠٥  ٤  
٥١٠.        ٥٩٨/٦٥٩/٦٧٩/٧١٥/٧٢٦  ٦  
٥١١.            ٢٩٥/٦٧٠/٦٨٦/٧٢٠  ١٠  

  القارعة
٥١٢.

                 ١٢٩/١٧٢  ٥  
  الفيل



 ٨٦٧

٥١٣.                   ١٥٤/٦٨٩  ١  
  قريش

٥١٤.      ٣٥/٣٧/٦٤٧/٧٠٠/٧٠٥  ١  
٥١٥.           ٣٠/٦٤٤/٦٤٨  ٢  
٥١٦.

                    ٢٢٦  ٤  
  الكوثر

٥١٧.           ٤٧٠/٦٧٨/٦٨٣  ٢  
٥١٨.          ٥٥١/٦٦١/٦٩٥  ٣  

  املسد
٥١٩.            ٧٨/١٧٩/٦٨٤/٦٩٩/٨١٢  ٥  

  اإلخالص
٥٢٠.      ٣٢/٦٧٩/٧٢٤/٧٢٩  ٢  
٥٢١.

                 ٣٤/٥٩٧/٦٦١/٦٩٦/٧٢٦  ٤  
  الفلق

٥٢٢.             ٣٦٢/٦٧٥  ٣  
٥٢٣.                ٦١٨/٦٥٩/٦٩٠  ٤  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٨٦٨

  
  
  
  
  
  الصفحة  طرف احلديث  م

  ٣٧١  ورة البحوثأبت علينا س   .١
  ١٠٠  أهل اليمن هم أرق أفئدةأتاكم    .٢
  ٢١٠  الظهر يب فصلى الشمس زالت حني الشمس لدلوك  جربيل أتاين   .٣
  ٤٠٣  ...اجعلوا بينكم و بني احلرام سترا من احلالل   .٤
  ١٨٦  نعليه حرارة من دماغه يغلي نار من بنعلني ينتعل عذابا النار أهل أدىن   .٥
  ٤٣٥  ..ن من خمافة اهللا حتاتت عنه خطاياهإذا اقشعر جلد املؤم   .٦
  ١٧٢  إذا أكثبوكم فارموهم   .٧
  ٤٤٤  "شرارها على خيارهااملطيطاء وخدمتهم فارس والروم سلط إذا مشت أميت    .٨
  ٤٢  أيذبح باملروة؟أرأيت إن أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكني    .٩

  ١١٠  أربع عيون يف اجلنة عينان جتريان من حتت العرش   .١٠
  ٦٢٨   أرغميهيه مثلتاس   .١١
  ٣٢٠  عندكم عوان هن فإمنا خريا بالنساء استوصوا   .١٢
  ٤١٧  اهللا خلْق يضاهونأشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين    .١٣
  ٣٩٢  اهللا عليك ورسولهأن حييف  أضننت   .١٤
  ٨٥  األرض خبايا يف الرزق اطلبوا   .١٥
  ٦١٨  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم من مهزه ونفثه ونفخه   .١٦
  ٦٧  ذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتهأعو   .١٧
  ٥٤  ميد بعضها بعضااغتسلي من ثالثة أبؤر    .١٨
  ٤٩٢  أفضل الناس مؤمن مزهد   .١٩
  ٣٨٤  اقرؤوا القرآن وال تغلوا فيه وال جتفوا عنه   .٢٠
٢١.    ذَكُمأَخلَ أَنْ يي قباصوا عن املَعع٤٦٩  "اهللاأَقْل  
  ٥٣١  ظهري خلف من أراكم فإين تراصوا و صفوفكم أقيموا   .٢٢
  ٤٨  أكل كتفا مهرته   .٢٣
  ٤٣٧  وقتنا لنا اكأل   .٢٤
  ٦٢٥  ثالثا قالوا بلى يا رسول اهللا قال اإلشراك باهللا وعقوق الوالدين  الكبائر بأكرب أنبئكم أال   .٢٥
  ٤٢١  أال جتوروا   .٢٦

  النبوية فهرس األحاديث



 ٨٦٩

  ٢٩٥  ...كله اجلسد صلح صلحت إذا مضغة اجلسد يف وإن أال   .٢٧
  ١٤٣  الكي عن أميت أى و بنار كية أو عسل ةشرب أو حمجم شرطة يف:ثالثة يف الشفاء   .٢٨
  ٦٦  العيافة والطرق والطرية من اجلبت   .٢٩
  ٥٩١  اللهم اسقنا غيثا مغيثا رحبا ربيعا وجدا غدقا   .٣٠
  ٣٥٢  اللهم إين أسألك رمحة من عندك   .٣١
  ٦٧  اللهم إين عبدك وابن عبدك ابن أمتك   .٣٢
  ٥٢٤  املؤمن واه راقع   .٣٣
  ١٨٣  فر يأكل يف سبعة أمعاءواحد والكا ياملؤمن يأكل يف مع   .٣٤
  ٤٥٣  املدينة كالكري تنفي خبثها   .٣٥
  ٥٩٧  املسلمون تتكافأ دماؤهم   .٣٦
  ٢٠١  الوتر ليس حبتم كصالة املكتوبة   .٣٧
  ٢٠٢  ال يبقى بر وال فاجر إال  الورود الدخول   .٣٨
  ٥٥١  بقتل األبتر أمر النيب    .٣٩
ليدين والرجلني وأطراف أمرت أن أسجد على سبعة أعظم اجلبهة وأشار بيده على أنفه وا   .٤٠

  ١٧٣  وال الشعرنكفت الثياب القدمني وال 

  ٤٤٣  أمسينا وأمسى امللك هللا   .٤١
  ١١١  ما يفتح عليكم من زهرةِ  الدنيا وزِينتها إِنَّ أَخوف ما أَخاف علَيكُم بعدي   .٤٢
  ٣٠٧  سوداء نكته قلبه يف نكتت خطيئة أخطاء إذا العبد إن   .٤٣
  ٢٤٨  ل امللحفآالس ءاحليي احلليم املتعفف ويبغض البذي إن اهللا تعاىل حيب   .٤٤
  ٢٧٠  إن اهللا ال ينام،وال ينبغي له أن ينام   .٤٥
  ٢٨٣  يتقنه أن عمال أحدكم عمل إذا حيب اهللا إن   .٤٦
  ٢٥٨  إن املؤمن ال ينجس   .٤٧
  ٤٧٣  "بالسواك فاه يشوصمن الليل  للتهجدكان إذا قام  أن النيب    .٤٨
  ٣٩٨  ا لغدكان ال يدخر شيئ أن النيب    .٤٩
  ٤٣٩  يف أكحلهكوى سعد بن معاذ  أن النيب    .٥٠
  ٩٧  ملا بلغ سدرة املنتهى جاءه الرفرف أن رسول اهللا    .٥١
  ٣١٣  ، واحلالقة،والشاقة الصالقة بريء من إن رسول اهللا   .٥٢
  ٢٢١  إن روح القدس نفث يف روعي   .٥٣
  ٨٨  إن شئت أن أطبق عليهم األخشبني   .٥٤
  ٩١  من لُؤلُؤةٍ  مجوفَةٍ  عرضها ستونَ ميالًفي اجلَنةِ  خيمةً  إن    .٥٥
  ٢٩  سبيل اهللا يفأعدها اهللا للمجاهدين  درجة مائة اجلنة يف إن   .٥٦
  ٤٢١  أن ال متيلوا   .٥٧



 ٨٧٠

  ٥٧٩  عافية يف مييتهم و عافية يف حيييهم رمحته يف يغذوهم خلقه من ضنائن تعاىل هللا إن   .٥٨
  ١٢١  ...اجلهل ويكثر العلم يرفع أن الساعة أشراط من إن   .٥٩
  ٤٧٨  إن من الشجر شجرة مثَلُها كمثل املسلم،فأردت أن أقول هي النخلة   .٦٠
  ٣١٣  وسلق أنا بريء ممن حلق ، وخرق ،   .٦١
  ٤٠٩  أنا وامرأة سفْعاُء اخلدين كهاتني يوم القيامة   .٦٢
٦٣.   ثاراس الدوالن ارع٤٨٣  أَنتم الش  
  ١٨٥  لشر وال يكون جند الشر أحب إىل أحدكم من جند اخلريإمنا مها النجدان جند اخلري وجند ا   .٦٤
  ٦٢٥  أنه أَقطَع باللَ بنِ احلارث معادنَ القَبليةِ  غَورِيها وجلِْسيها   .٦٥
  ٣٩٥  جنب اخلط  إىلأنه خط مربعا وخط خطا وسط اخلط املربع وخط خطوطا    .٦٦
  ٢١  أنه مر بظيب حاقف يف ظل شجرة   .٦٧
  ٤٨٩  يف املاء الراكدأنه ى أن يبال    .٦٨
  ٤٣١  مفندا هرما أو مفسدا مرضا أو مطغيا غىن أو   .٦٩
  ٤٤٩  إياكن ونعيق الشيطان   .٧٠
  ٩٥  أميا مؤمن سقى مؤمنا شربة على ظمأ سقاه اهللا يوم القيامة من الرحيق املختوم   .٧١
  ٤٣١  بادروا باألعمال سبعا ما تنتظرون إال فقرا منسيا أو غىن مطغيا   .٧٢
  ٣٥٩  دم اهلدمبل الدم الدم واهل   .٧٣
  ٣٦٤  بينا أنا قاعد ذات يوم إذ دخل جربيل فوكز بني كتفي   .٧٤
  ٤٤٠  تأخرت خمافة أن يصيبين من لفحها   .٧٥
  ٢٩٢  يف الوتر من العشر األواخر من رمضانحتروا ليلة القدر    .٧٦
  ٥١٥  تشويه النار فتتقلص شفته العليا حىت تبلغ وسط رأسه   .٧٧
  ١٩٨  ميصة تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة واخل   .٧٨
  ١١١  الزهراوان فإما عمران وآل البقرة سورة تعلموا   .٧٩
  ٤١٣  األعداء ومشاتة القضاء وسوء الشقاء ودرك البالء جهد من باهللا تعوذوا   .٨٠
  ١١٥  يقُوم مستقْبِلَ الْقبلَةوثُم يأْخذُ ذات الشمالِ فيسهِلُ    .٨١
  ١٩٢  وبر  مث يرسل اهللا مطرا ال يكن منه بيت مدر وال   .٨٢
  ١٢٥  حىت الشوكة يشاكها   .٨٣
  ١٤٤  تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك حىت   .٨٤
  ٤٣٠  حىت فضحه الصبح   .٨٥
  ١٢٧  بصاع من مترفأمر له  حجم أبو طيبة رسول اهللا    .٨٦
  ٤١٢  حشوها ليف أو سلب   .٨٧
  ٨٧  خفافهم خمرطمة   .٨٨
  ٥٧  احلية واحلدأة والفأرة والغراب األبقع والكلب مخس يقتلهن احملرم    .٨٩



 ٨٧١

  ٣٦١  قالوا وما الوجوب يا رسول اهللا فإذا وجب فال تبكني باكية هن دع   .٩٠
  ٥٤٠  ذلك الوأد اخلفي   .٩١
  ١٥٥  بالقثاء الرطب يأكل  اهللا رسول رأيت   .٩٢
  ١٨٦  "شعر فيها ليس اليت النعال يلبس اهللا رسول رأيت   .٩٣
  ١٢٠  رأيت عمرو بن عامر اخلزاعي جير قصبه يف النار كان أول من سيب السوائب   .٩٤
  ٢٠٨  واغسل حوبيت ،ب تقبل توبيتر   .٩٥
  ٣٠٤  ربح البيع أبا حيىي   .٩٦
  ٥٣١  بينها قاربوا و صفوفكم رصوا   .٩٧
  ١٠٢  زوجي عظيم الرماد   .٩٨
  ٦١٣  "العج والثج:" أي احلج أفضل فقال سئل رسول اهللا    .٩٩

  ٣٠٨  سجي بربد حربة.١٠٠
  ٦٠٩  شر ما يف الرجل شح هالع وجنب خالع.١٠١
  ٢٣  صالة األوابني إذا رمضت الفصال.١٠٢
  ٢٥٩  طلحه ممن قضى حنبه.١٠٣
  ٢٠٥  عليكم بالصوم فإنه حمسمة للعرق ومذهبة لألشر.١٠٤
  ١٣٩  ...عليكم بالعدس.١٠٥
  ٣٥٦  إقباال أسخن و أرحاما أنتق و أفواها أطيب فإن النساء بشواب عليكم.١٠٦
  ٥٩٧  عن الغالم شاتان مكافئتان.١٠٧
  ٥١  غري متأثل ماال.١٠٨
  ٤٨٣  "، فدثرت دثروين دثروين : فأتيت خدجية ، فقلت.١٠٩
  ٣٨٠  فإذا شربة قطع أمعاءه حىت خيرج من دبره.١١٠
  ٦٢٥  وأسكنت املشركني الغور سلْفأسكنت املسلمني اجلَ.١١١
  ٣٢٤  فاصطكوا بالسيوف.١١٢
  ٣٢٤  فأصك سهما يف رجله.١١٣
  ٢٤٨  فانسللت من اللحاف.١١٤
  ٤٠٤  اهللاتزدري نعمة فإنه أجدر أن ال .١١٥
  ٥٤  فإنه مل يبتئر عند اهللا خريا.١١٦
  ١٧  باك الناس عليهفت.١١٧
  ٣٨٨  فجعل حينك الصيب.١١٨
  ٣٨٨  حنكهفجعلها يف يف الصيب مث .١١٩
  ٦١٣  فحلب فيه ثجا.١٢٠
  ٢٥٦  فضرا املخاض.١٢١



 ٨٧٢

  ٥٣٩  فعاد كثيبا أهيل.١٢٢
  ٣٤٨  شديدة كدية فعرضت.١٢٣
  ١٣٨  فلم أر عبقريا يفري فريه.١٢٤
  ٦٣  فثري بهفلم يؤت إال بالسويق فأمر .١٢٥
  ١٧١  ار قسيهمفلما استمكنوا منهم أطلقوا أوت.١٢٦
  ٢٨٢  املغضب تبسم تبسم سلمت فلما.١٢٧
  ٤٣٣  فوضت أمري إليك.١٢٨
  ٧٦  يف اجلائفة ثلث الدية.١٢٩
  ٢٤٢  فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا.١٣٠
  ١٢٠  اتل اهللا اليهود ملا حرم اهللا عليهم شحومها مجلوه مث باعوه فأكلوهاق.١٣١
  ٨٤  قد خبأت لك خبأ.١٣٢
  ٤٨٤  قم أبا تراب.١٣٣
  ٤٨٤  قم يا نومان.١٣٤
  ٤٧٣  بالسواك فاه يشوصمن الليل  للتهجدإذا قام  كان .١٣٥
  ٣٨٤  إبطيه بياض يرى حىت جاىف سجد إذا كان.١٣٦
  ٦٢٦  خيطب قائما مث يقعد مث يقوم كان النيب .١٣٧
  ١١١  كان النيب صلى اهللا عليه وسلم أزهر اللون.١٣٨
  ١٥٨  قضبه إال تصليب فيه شيئا بيته يف يترك ال كان رسول اهللا .١٣٩
  ٢٨١  تبسما ال يضحك إال كان.١٤٠
  ١٨٦  من فضة نعل سيف رسول  كان.١٤١
  ١٤٨  كان يرفع يديه إىل فروع أذنيه.١٤٢
  ٢٢٣  كان يسرد الصوم.١٤٣
  ١٤٦  نص فجوة وجد فإذا قنالع يسري انك.١٤٤
  ١٢٧  كان يغتسل بالصاع ويتوضأ باملد.١٤٥
  ١٢٩  كأا صياصي بقر.١٤٦
  ٥٥٢  كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه حبمد اهللا فهو أبتر.١٤٧
  ٤٦٦  .أهله على البعري شراد اهللا على شرد من إال اجلنة يدخل كلكم.١٤٨
  ٣٩٨  كُلُوا وادخروا.١٤٩
  ٤٢٤  رجلي فقبضت غمزين سجدورجالي يف قبلته فإذا  كنت أنام بني يدي رسول اهللا .١٥٠
  ٥٣٩  كيلُوا وال تهيلوا.١٥١
  ٤١٣  ال تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه اهللا ويبتليك.١٥٢



 ٨٧٣

  ٥٠٣  القيامة يوم إىل اليوم بعد كةم تغزى ال.١٥٣
  ٥٣٦  ال تقبحوا الوجه.١٥٤
  ٤٤٣  ال متطوا بآمني.١٥٥
  ١٢٢  ال شرطان يف بيع.١٥٦
  ٥٦٤  ال يباع نقع البئر وال رهو املاء.١٥٧
  ٣١٥  له سهم ال كمن اإلسالم يف سهم له من تعاىل اهللا جيعل ال.١٥٨
  ٥٢٧  ال خيضد شجرها.١٥٩
  ٢٦١  ال يدخل اجلنة منام.١٦٠
  ٥٨٦  بعضا ال يعضه بعضكم.١٦١
  ١١٣  لسرادق النار أربع جدر.١٦٢
  ٥٨٦  لعن العاضهة واملستعضهة.١٦٣
  ٧٣٠  مائة إال واحداً ال حيفظها واحد إال دخل اجلنةهللا تسعة وتسعون امساً .١٦٤
  ٣٦٣  الشمس قد وقبت قال هذا حني حلها ملا رأى.١٦٥
  ٢٢٠  لن تراعوا.١٦٦
  ٥١٢  لغ قعرهاخريفا قبل أن يبلو أن حجرا قذف به ىف جهنم هلوى سبعني .١٦٧
  ١٦٨  لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا .١٦٨
  ٦٠  إن فاكهة نزلت من اجلنة قلت هذه؛فإن فاكهة اجلنة بال عجم :لو قلت.١٦٩
  ٢٧٧  لو كان من قدمه إىل مفرق رأسه قرحه تنبجس بالقيح والصديد.١٧٠
  ٣١٥  الستهموا عليهلو يعلم الناس ما يف النداء والصف األول مث مل جيدوا إال أن يستهموا .١٧١
  ١٩٢  ليبلغن هذا األمر ما بلغ الليل والنهار وال يترك اهللا بيت مدر وال وبر إال أدخله .١٧٢
  ٥٧٥  الغضب عند نفسه ميلك الذي الشديد إمنا بالصرعة الشديد ليس.١٧٣
  ٣٨٥  ليس باجلايف وال املهني .١٧٤
  ٤٠٢  ليس فيما دون مخس ذود من اإلبل صدقة.١٧٥
  ٣٧٩  اجلرعة ما به حاجة إىل هذه.١٧٦
جملسا يذكرون اهللا فيه إال حفتهم املالئكة وتغشتهم الرمحة وتنزلت عليهم  قوم جلس ما.١٧٧

  ٦٢٧  السكينة وذكرهم اهللا فيمن عنده

  ٤٢٣  تركه كرهه وإن أكله اشتهاه إن قط طعاما  النيب عاب ما.١٧٨
  ٢٦٥  ما لعيايل هارب وال قارب.١٧٩
  ٥٨٣  عزينما يل أراكم .١٨٠
  ٤٣٩  بٍ وال فضةٍ  ال يؤدي منها حقهاما من صاحب  ذه.١٨١
  ١٢  ما يوجد يف آرام اجلاهلية وخرا فيه اخلمس.١٨٢
  ٦٠٠   طيبا وضعت وضعت إن و طيبا أكلت أكلت إن النحلة مثل املؤمن مثل.١٨٣



 ٨٧٤

  ٦٨  اذيةمثل املنافق كاألرزة .١٨٤
١٨٥.افجع وفص ذات نوائمٍ ضثَلِ غَنكم ماناء هذا الزثَلُ قُر١٣١  م  
  ٤٨٧  خضراوان٠٠٠مدهامتان .١٨٦
  ٢٤٨  من استعف أعفه اهللا.١٨٧
  ٥٧٣  له استجيب عليهم فدعا له يشكروها فلم نعمة قوم إىل أسدى من.١٨٨
  ٥٥  ليعتزل مسجدنا أوفليعتزلنا  بصال أو ثوما أكل من.١٨٩
١٩٠. لُهمع طَّأَ بِهب نم بِه رِعسي هلَمبس٣٧٢  ن  
  ٣٨٣  رحله جوف يف لو و يفضحه عورته اهللا تتبع من.١٩١
  ٥٠٣  من جهز غازياً يف سبيل اهللا فقد غزا، ومن خلفه يف أهله خبري فقد غزا.١٩٢
  ٤٩٩  من سره أن يقف له الناس صفونا فليتبوأ مقعده من النار.١٩٣
  ١٧٤  من ضمن يل ما بني حلييه وما بني رجليه ضمنت له اجلنة.١٩٤
  ٢٢٢  لقيوم وأتوب إليه غفر له من قال أستغفر اهللا الذي ال إله إال هو احلي ا.١٩٥
  ٤١٢  من قتل قتيال فله سلبه.١٩٦
  ٢٢٥  من موجبات املغفرة إطعام املسلم السغبان.١٩٧
  ٣٧٦  حنن اخلالدات فال نبيد.١٩٨
  ٤٥٤  نفى خمنثا إىل محراء األسد.١٩٩
  ١٩١  انا أن نعجم النوى طبخا.٢٠٠
  ٣١٠  عليه مبحجور ليس سطح على الرجل ينام أن ى.٢٠١
  ٧٢  يوم خيرب ةاألهلياحلمر  ى عن.٢٠٢
  ٥٦٦  نهى عن املزابنة.٢٠٣
  ٢٣١  هل تضارون يف رؤية الشمس بالظهرية صحوا ليس معها سحاب.٢٠٤
  ١٢٥  هلم إىل جهاد ال شوكة فيه.٢٠٥
  ٢٦٠  .األرض وجه على وجدت مسك نفحة كأطيب منها خيرج و.٢٠٦
  ٤٤٩  املدينة ينعقان بغنمهمامزينة يريدان وآخر من حيشر راعيان من .٢٠٧
  ٣٩٤  وذُ بك أَنْ يتخبطَين الشيطانُوأَع.٢٠٨
  ١٧٣  واكفتوا صبيانكم بالليل.٢٠٩
  ٥٤٩  واألمي أحق بنفسها.٢١٠
  ٦٣٤  والتمر بالتمر ربا إال هاء وهاء.٢١١
  ٤٦٩  لقد أقلع عنهاوأمي اهللا .٢١٢
  ١٢٢  وبعثت أنا والساعة كهاتني.٢١٣
  ١٦٥  وبيده مرزبة.٢١٤
  ٧٣  وسلوا سيوفكم من جفوا.٢١٥



 ٨٧٥

  ٢٢٨  بِماٍء من البِئْرِ وشيب لَبنها.٢١٦
٢١٧. فارِهي أَشوفطَف١٤٤  ع  
  ٣٨٢  وال جتسسوا وال حتسسوا.٢١٨
ماحال القرآن بنا وال جتعل.٢١٩  ٢٥٣  
  ٢٥٠  ولعل بعضكم أحلن حبجته من بعض.٢٢٠
  ١٦٩  قيد يعين سوطه خري من الدنيا وما فيها موضع أومن اجلنة  أحدكم قوسولقاب .٢٢١
٢٢٢.صو هِمفْئد نا ملَنةوانيثاقِ واَألموا بامللَّمما س هِمام٢٠٩  ر  
  ٤٤١  فليلفظ ختلل وما.٢٢٣
  ٥٠٢  وما طفف قوم امليزان إال أخذهم اهللا بالسنني.٢٢٤
  ٦١٨  عليه من ريقه ونفث.٢٢٥
  ١٠٦  ويل للعرب من شر قَد اقْترب .٢٢٦
  ٢٢٨   فشوبوه احللف و اللغو حيضره البيع هذا إن  التجار معشريا .٢٢٧
  ٣٨٣  ! قلبه يف اإلميان يدخل مل و بلسانه أسلم من معشر اي.٢٢٨
  ٣٨٠  يقرب إليه فيتكرهه فإذا أدين منه شوي وجهه ووقعت فروة رأسه.٢٢٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 ٨٧٦

  
  
  
  الصفحة  القائل   طرف األثر  م

  ١٤٧  أم كلثوم بنت علي  أتدرون أي كبد فرثتم لرسول اهللا   .١
  ١٨٢  عمر بن اخلطاب  اخشوشنوا ومتعززوا   .٢
  ٢٨٧  علي بن أيب طالب  األسواق إىل براياا الشياطني غدت اجلمعة يوم كان إذا   .٣
٤.    قْفَالتم عبكاحأَروالن تاقوالع والطَّالق ذْر١٦٤  عمر بن اخلطاب  الن  
  ٥٣٦  بن ياسر عمار   اسكت مقبوحا منبوحا   .٥
  ٣٦٧  امرأة تندب عمر بن اخلطاب  أقام اَألود وشفى العمد   .٦
  ٣٥٧  علي ابن أيب طالب  بيت املعمور نتاق الكعبة من فوقهاال   .٧
  ٣٥٤  عبد اهللا بن عباس  اجلان مسيخ اجلن كما مسخت القردة من بين إسرائيل   .٨
  ٣٧٤  ابن الصبغاء  الذي له بريق   .٩

  ٤٩٢  علي بن أيب طالب  الزاد زهيد والسفَر بعيد   .١٠
  ٢٩٧  علي بن أيب طالب  اتواللَّهم داحي املُدح   .١١
١٢.    بر ماللّهكاتبعِ املُسمالس ياتحاملُد ببعِ ور٢٢٧  علي بن أيب طالب  الس  
  ١٠٠  عثمان بن عفان  الّلهم كَبِرت سني ورق عظْمي   .١٣
  ٤٥١  عبد اهللا بن الزبري  نغضتإن الكعبة ملا احترقت     .١٤
  ٢٧٥  ...  أن عبدا البن عمر رضي اهللا عنهما أبق فلحق بالروم   .١٥
  ٩٢  ابن عباس  شيء دسره البحرإمنا هو    .١٦
١٧.   سيرعر كانت يف يد حة من شناول قُص٤٧٩  معاوية بن أيب سفيان  أنه ت  
  ٢٧٢  علي بن أيب طالب  أم جييئون ركبانا على النوق احملالة حبلية اجلنة    .١٨
  ٩٦  أبو هريرة  وأنا صائمإين ألرف شفتيها    .١٩
  ٢٧٣  احلجاج  هاإين ألرى رؤوسا قد أينعت وحان قطوف   .٢٠
  ٤٠٤  عمر بن اخلطاب  فأُشبِع أُرتع واِهللا إني   .٢١
  ٥٤٩  عمر بن اخلطابعبد اهللا بن   تأميت حفصة   .٢٢
  ٧٧  علي بن أيب طالب  مث فتق األجواء وشق األرجاء   .٢٣
  ١٣٥  عائشة بنت أيب بكر  ذاك طود منيف   .٢٤
  ٣٩٧  علي ابن أيب طالب  رأيت عينيه عيين دميغ   .٢٥
  ٤٦٥  ة بنت الصديق عائش  سبق إذ ونيتم   .٢٦
  ٢٢٩  الزبري بن العوام  ضبح ضبحة الثعلب وقبع قبعة القنفذ   .٢٧
  ٣٦١  أبو بكر الصديق  عمره وضحا ظلهفإذا وجب ونضب    .٢٨

  فهرس اآلثار



 ٨٧٧

  ٣١  عبد اهللا بن الزبري  فخاف الناس أن يصيبهم صاخة من السماء   .٢٩
٣٠.    ٦٤٠  عائشة بنت الصديق  إي واهللا:فقالَت  
  ٥٤٥ عائشة بنت الصديق   فوقذ النفاق   .٣١
  ٩٢  عمر بن اخلطاب  فيدسر كما يدسر اجلزور   .٣٢
  ٦٢٨  أمساء بنت أيب بكر  قدمت أمي راغمة   .٣٣
  ٥٤٥ عائشة بنت الصديق   كان وقيذ اجلوانح   .٣٤
  ٢٤٥  بالل بن رباح  كبدهم الربد   .٣٥
  ٤٧٧  حممد بن احلنفية  كيف بسق أبو بكر أصحاب رسول اهللا   .٣٦
  ١١٢  بن أيب طالبعلي   ضالَلة مسحل يف يطْعنونال يزالون    .٣٧
  ١٤٦  ابن مسعود  ال يصلني أحدكم وبينه وبني القبلة فجوة   .٣٨
  ١٨٩  ....  حىت ترككم على طريق ناهجة مل ميت رسول اهللا    .٣٩
  ٣٦١  سعيد بن املسيب  لوال أصوات السافرة لسمعتم وجبة الشمس   .٤٠
  ٣٠٢  علي بن أيب طالب  ليسوا باملذاييع البدر   .٤١
  ٣٦  أبو بكر الصديق  ما من طامة إال وفوقها طامة   .٤٢
  ٢٧٧  حذيفة بن اليمان  ما منا رجل إال به آمة يبجسها الظفر إال الرجلني   .٤٣
  ٥٤٧  علي بن أيب طالب  ماذا لقيت بعدك من اإلدد   .٤٤
  ٤٩٣  علي بن أيب طالب  مالكم سامدون   .٤٥
  ٢٧٧  أبو بكر الصديق  مر ببالل وقد مطي يف الشمس   .٤٦
  ٤٥٩  عمر بن اخلطاب   هششت يوما فقبلت وأنا صائم،فأتيت النيب    .٤٧
  ٣٦٧  عائشة بنت الصديق  بثقافه أوده وأقام   .٤٨
  ٧٤  عبد اهللا بن الشخري  وأنت اجلفنة الغراء   .٤٩
  ٥٦٦  معاوية بن أيب سفيان  ورمبا زبنت فكسرت أنف حالبها   .٥٠
  ٥٠٩  عائشة بنت أيب بكر  وال قصفوا له قناة   .٥١
  ٨٥  عائشة بنت الصديق  خبيئها ولفظت له   .٥٢
  ٣٧٤  أبو بكر الصديق  الناس شيئا فلم يعطهم كتاب اهللا من ويل من أمور و   .٥٣
  ٤٥١  عثمان بن عفان  ونغضت أسناين   .٥٤
  ٣٥٨  امرأة لعمر بن اخلطاب  هلك زوجي وترك صبية صغارا  يا أمري املؤمنني   .٥٥
  ٢٨  لقمان عليه السالم  يهب املائة السنمة   .٥٦

  
  
  
  



 ٨٧٨

  
  
  

  
  الصفحة  املثل  م
  ٤٣٩  الكي دواءآخر ال   .١
  ٧٥  عريأخلى من جوف    .٢
٣.   هجدسراشي مف لِّي عنلَ خ٤٠٠  أَذْه  
  ٢٨٣  أرمى من ابن تقن   .٤
  ٤٤١  أسخى من الفظة   .٥
  ٥٦  من بغلة رأعق   .٦
  ١٠٠  ؟أعن صبوح ترقق   .٧
  ٣٨١  أفواهها جماسها   .٨
  ٤٠٢  الذود إىل الذود إبل   .٩

  ٥٠٠  حكم وقليل فاعله الصمت   .١٠
  ٢٣٩  الغضب غول احللم   .١١
  ٤٠٤  القيد والرتعة   .١٢
  ٣٦٣  أخفى للويلالليل    .١٣
  ٣٦١  جبنبه فلتكن الوجبة   .١٤
  ٣٥  جرى الوادي فطم على القرى   .١٥
  ٨٥  من يفعة سوء خبأة خري   .١٦
  ٣٤٦  خذ ما صفا ودع ما كَدر   .١٧
١٨.    تدجقاُء وروفاًخ١٢٨  ص  
  ٥٢٤  خل سبيل من وهى سقاؤه    .١٩
  ٣٤٣  خالؤك أقىن حليائك   .٢٠
  ١٧٧  سحابة صيف عن قليل تقشع   .٢١
  ٤٧٠  نتحرسرِق السارق فا   .٢٢
  ٣٥  يف الصيف ضيعت اللنب   .٢٣
  ٣٧٠  كالباحث عن الشفرة   .٢٤
  ١٣٨  كأَنهم جِن عبقَرٍ   .٢٥
  ٣٢٧  كلب عس خري من أسد ربض   .٢٦
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  قافية اهلمزة
  الصفحة  الشاعر  البحر  البيت  م
  ٣٠  الربيع بن ضبع الفزاري  الوافر  فإنَّ الشيخ يهرِمه الشتاُء                             إذا جاَء الشتاُء فَأَدفئوين     .١
٢.   ل الشزمٍ  إذا نارِ قَواُء بِداُء                           تتالش هممقَو دار بنج٣١  احلطيئة  الوافر  ت  
  ٣٩  احلارث بن حلزة  اخلفيف  إبقاءعند عمرو فهل لنا                              أيها الشامت املقرش عنا    .٣
٤.   جزمي تل نا مهضغقَاَء بالس                            قُولُ ثُمت نم يدعاَء ب٦٣٤  ...  اخلفيف  ه  
  ٣٠٦  أبو زيد  اخلفيف  ر وأنْ ال يرِينه باتقاِء                                  مث ملّا رآه رانت به اخلَم   .٥
٦.   ستىقَب الرياتاس كلُّو ومالٌ                          سٍفْن سوف ي٥٠٨  النابغة  الشيباين  الوافر  ناُءالفَ غهلب  
  ٤١٣  ...  الكامل  واملوت دون مشاتة األعداء                   مشت يب األعداء حني هجرتين     .٧
٨.    ثْلُهذكاؤه ما م ٣٠١  ...  الكامل  عند العزميةِ  يف اَألنامِ ذَكاُء                       شهم الفؤاد  
  ٦٠٥  عبد اهللا بن رواحة  الوافر  تثري النقْع موعدها كَداُء                           مل تروها   عدمنا خيلَنا إنْ   .٩

  ٤١٤  املهليب عتبة أيب بن اهللا عبد  الكامل  داِءعاَأل ةاتمش ريغَ ونُهتفَ                    ىتالفَ لىع رمت دقَ بِائصاملَ لُّكُ   .١٠
١١.   غ منى صاملاء بشرب داو هتغُص            فيكف من يصنع قد ٢٣٨  ...  البسيط   باملاء غُص  
١٢.   رِيلٌ روجِبسف ولُ اللّهيان                            لَه سسِ لَيالقُد وحفَاُءور٥٩٧  حسان بن ثابت  الوافر  ك  
  ٦١  زهري بن أيب سلمة  الوافر  نشاوى واجِدين ملَا نشاُء                  وقَد أَغْدوا علَى ثُبة كرامٍ             .١٣
١٤.    هلَيوا عدهتلُه إذا اجفَضمنه والذَّكاُء                             ي نالس امم٣٠٠  زهري بن أيب سلمى  الوافر  ت  
  

  قافية الباء
  الصفحة  الشاعر  البحر  البيت  م
  ٥٨٩  ...  الطويل  باحش ثُعشأَ رِيي السا فهبِ دّمي        ةقَيماجٍ عجف نم تاَءج لُيخلَا اذَإِ   .١٥
  ٣٩٣  كثري عزة  الطويل  مبخبطةٍ  يا حسن من أَنت ضارِب       إِذَا خرجت من بيتها حالَ دونها     .١٦
١٧.   تاسِ حي النف وا بِهبِثُقُوبِأذَاع تدأوق اراَء نلْيبِع                      ه٣٠٢  أبو األسود الدؤيل  الطويل  ى كَأن  
١٨.    ابيخ تفَأَن قطنالَ تو كُتاس                ابيع تبٍ وأَنيذُو ع ٤٢٣  ...  البسيط  كُلّك  
١٩.    ماههرياً نأَم فوو عبن تاجِبِ            أَطاعلَ وى كانَ أَوتلْمِ ح٣٦١  قيس بن اخلطيم  الطويل  عن الس  
٢٠.   ألَم رأنَّ ت اللَّه أظهر دينه                   بطَ الكُفَّارِ على وص١١٧  ...  الطويل  عذابِ سو  
  ٣٨٥  معد يكرب  اخلفيف  الظِّرابِ كتجافي اَألسر فَوق                    إِنَّ جنيب عن الفراشِ لَنابِ    .٢١
  ٥٠٩  ...  البسيط  ال قصفون وال سود رعابيب                  أولو أناة وأحالم إذا غضبوا    .٢٢

  عريةفهرس األبيات الش



 ٨٨٥

٢٣.   بو احلَنأَ بِررضعا لَنهم قْممطةًر             ومن لْيق ما ذَنلك اليوم يهر٥٩٥  اهلذيل  الطويل  ب  
٢٤.   زوحت يفَةً يعنيفَها أن خت كما            أَضحازخافَةَ اَألفعى ان٤٨١  القطامي  الطويل  ضارِبِ م  
  ٣٩٥  سالمة بن جندل   البسيط  يأخذْنَ بني سواد اخلَطِّ فاللُّوبِ               حىت ترِكْنا وما تثْنى ظَعائننا     .٢٥
  ٢٢٩  ...  الرجز  بأن فيها ضاحبا ثعيلب         دعوت ريب وهو ال خييب                       .٢٦
  ٤٠٣  علقمة بن عبدة  الطويل  كَمشيِ العذارى يف املُالِء املُهدبِ              رأينا شياها يرتعني خميلَةً      .٢٧
٢٨.   ضازت بو أَنسبِ دكْحمهذْإِ                       م يجلُعنَو أْالرالذَّكَ س٥٨١  امرؤ القيس  السريع  بِن  
٢٩.   وبطَر انسيف احل قَلْب ا بِكطح          يبشانَ مح رصابِ عبالش ديع٣٢٦  علقمة بن عبدة  الطويل  ب  
٣٠.   أحثى ظَلْت برهِه يف التجى                      وةَ وأمحى عنزو٤٨١  ...  السريع  الغائب ح  
  ٢٣٤  ..  املتقارب  النسب وقُرب اجلوار وحسن                         ناــالئآ تتابع غَبِنتم   .٣١
٣٢.   وانكدرت الوحشي جانبه فانصاع      الطَّلَبو طْلُوبي الْملأْتالَ ي نبلْح٣٤٦  ذو الرمة  البسيط  ي  
  ٧٧  علقمة بن عبدة  الطويل  جو السماِء يصوب تنزلَ من          فَلَست ِإلنِسي ولَكن لمَألك            .٣٣
  ٥١٦  األعشى  الطويل  ربرب املكانس حتت أتلعت كما                  نسآ أتلع احلي أتينا فلما   .٣٤
  ٣٧٦  امرؤ القيس  الطويل  ويوماً على بيدانةٍ  أُم تولَبِ               فيوماً على صلْت اجلَبِنيِ مسحجٍ    .٣٥
  ٦٢٩  النابغة اجلعدي  املتقارب  عزِيزِ املُراغم واملَهربِ                                 كَطَود يالذُ بِأْركانه     .٣٦
  ٤٥٠  قيس لبىن  الوافر  فَطَار القلب من حذرِ الغرابِ                 لَقَد نادى الغراب بِبينِ لُبنى     .٣٧
٣٨.    الطِّيبِ املخي عابِم٩٠  ...  الوافر  ..........................                   م يف الثِّي  
٣٩.     ثبى شقَاها لَدنِ املالِ أبآم نلْبيبِ              مأسٍ أو بِتاةِ  بِرالكُم ر٣٧٨  احلطيئة  البسيط  ج  
  ١٧٢  ذو الرمة  البسيط  كُثَب أَهدافها علَى ارهنأَبع                 قاصيةً الصريان معدن من ميالََء   .٤٠
  ٤٤٠  حسان بن ثابت  الطويل  يلفحهم مجر من النارِ ثاقب                 نفَجيُء عنا الناس حتى كأنما     .٤١
٤٢.   ا زأَب تدكنَأَلْنا نةَ  إِذْ سبي                         ني ا ولَمنتاجحباببض ٦٠٦  ...  الوافر  كَد  
  ٢٠٨  النابغة الشيباين  البسيط   فكانَ ملكُك حقّاً ليس باحلُوبِ                     مناك أربعةٌ  كانوا أئمتنا   .٤٣
  ٥٣٣  ريطة  البسيط  والطاعن الطعنة النجالء يتبعها            مثعجر من دم األجواف أسكوب   .٤٤
  ٢٠٨  ...  الوافر  غداتئذ لقد ظلما وحابا                     وإن مهاجرين تكنفاها            .٤٥
٤٦.   وبات يدلــاحلَ وان يباً طَيهم            ساغبوكاع ذات فاوةالع بغ٢٢٥  الكميت  الطويل  أس  
  ١٣٧  لبيد بن ربيعة  الطويل  نبات كوشيِ العبقَرِي املُخلَّبِ             وغَيث بدكْداك يزِين وِهاده          .٤٧
  ١٥٨  رؤبة بن العجاج  الرجز  ترِنُّ إِرناناً إِذا ما أَنضبا                    وفارِجاً من قَضبِ ما تقَضبا         .٤٨
  ٣٩٤  عبدةعلقمة بن   الطويل  فَحق لشأْسٍ من نداك ذَنوب               وفي كُلِّ حي قَد خبطْت بِنِعمةٍ    .٤٩
٥٠.    سدن رقْفرِكزاً م سجووت             وقد تأَةِ  الصببِنبعه كذم٢١٧  ذو الرمة  البسيط  ما يف س  
٥١.     بعده ال شر ضربةَ  الزبِ            وال حيسبونَ اخلري ٥١٨  حسان بن ثابت  الطويل  وال حيسبونَ الشر  
  ٢٥١  القتال الكاليب  الكامل  ووحيت وحياً ليس باملُرتابِ                هواولقد لَحنت لكم لكَيِما تفْقَ   .٥٢
٥٣.    هعبتي بيذَا الشيثاً وهثلَّى حيبِ              واقعالي درِكُه ركْض٥٥٤  سالمة بن جندل  البسيط  لو كَانَ ي  
٥٤.     خائف جمرباً إنْ أتى احلي ا                  وليسبيعالُمت والً إالّ هال قَائ٤٢٣  األعشى  الطويل  و  



 ٨٨٦

  ٤٤١  امرؤ القيس  الطويل  يمج لُفَاظَ البقْلِ يف كُلِّ مشربٍ             يوارِد مجهوالت كُلِّ خميلَةٍ      .٥٥
  

  قافية التاء
  الصفحة  الشاعر  البحر  البيت  م
٥٦.   نلِّ عفَخ ليعوا عمإذا اجت  مه                  اتياربح كصازٍ يب نع٣٢٤  جرير  الوافر  و  
٥٧.    تننٍ حغض إذا رأتين ذَات                   تجها وأَنوحت من زم٣٨٦  ...  الرجز  وج  
  ٢٥٧    الطويل  راتفَويلٌ ألهلِ الشاِء واحلُم               إذا غَرد املُكَّاُء يف غَيرِ روضةٍ      .٥٨
  ٣٨٨    الرجز  وأحنكت أموالنا واجتلفت                أشكوا إليك سنة قد أجحفت    .٥٩
  ٦٥  لعلياء بن األرقم  الرجز.........................                           النات شرار وعٍيرب بن عمرو   .٦٠
  ١٧٣  صمصامة بن الطرماح  الوافر  دا تضمن يف كفاتوأنت غ                  فأنت اليوم فوق األرض حي   .٦١
  ٤٣٧  مجيل بن معمر  الطويل  وإِنْ كُنت قَد أَزمعت صرمى وبِغضتي     فَكُونِي بِخيرٍ يف كالٍَء وغبطَةٍ     .٦٢
  ٢٢٥  ...  الطويل  ملا بت شبعانا وجارك ساغبا      فلو كنت جاراً يابن قيس لعاصم          .٦٣
  ٣١١/٦٣٦  ...  الرجز  لو كان معنِياً بِنا لَهيتا                         قَد رابنِي أَنَّ الكَرِي أَسكَتا    .٦٤
  ٥٥٠  ...  الطويل  رجاً ء بسلْمى أَنْ تئيم كما إِمت       لَقَد إِمت حىت المنِي كُلُّ صاحبٍ   .٦٥
  ١٣٤  الطرماح  الطويل  أَقُولُ هلا اخضرت علَيك وطُلَّت               وإني إذا ردت علي حتيةً      .٦٦
  ٨٨  السموأل  الوافر  وال خشبٍ وجمد قد أتيت                      وبيت قد بنيت بغريِ طنيٍ     .٦٧
٦٨.     اتيا كلُّ فَىتً  ه دوحي                      عام تيالب حون نوه٦٣٦  ...  خملع البسيط  دات  

٤٤٥  
  قافية الثاء

  الصفحة  الشاعر  البحر  البيت  م
  ٤٤٥  ...  الوافر  مىت يأيت غياثك من تغيث                  بعثتك مائراً فمكثت حوال     .٦٩
  

  قافية اجليم
  الصفحة  الشاعر  البحر  البيت  م
  ٣٥٨  الشماخ بن ضرار  الطويل  بالعصا غري منضجِوجر الشواِء              السفار قميصه   دأشعثَ قد قَّ   .٧٠
  ٤٥٢  العجاج  الرجز  ............................               مستهدجا يين ال نغضا أصك   .٧١
٧٢.      همأَن بسحت دثْلِ الطَّوم نعبأَر         جلمهت كاباجٍ والرحل قُوف١٣٥  النابغة اجلعدي  الطويل  و  
  ٥٩٤  ورقة  الوافر  اجوعي نْأَ هركْأَ انبهالر نم                        سٍِق لِوقُ نا منتربا خمبِ   .٧٣
  ١٩٧  ...  البسيط  يف كافرٍ ما به أَمت وال عوج             تبينت لَمحةً  من فَز عكْرِشةٍ      .٧٤
٧٥.   رسٍأكَ ب رِشبغَ الَ تلٌو فياه                 ٢٣٩  امرؤ القيس  الكامل  سقيت الندمي منها مزاجاو  
  ٦١٣  أبو ذؤيب اهلذيل  الطويل  ثَجِيج ماؤهن سود حنامت                     ليلة آخرِ كلَّ عمرٍو أُم سقى   .٧٦
٧٧.     تمسبمينِها فَتف يوخ تجرفَخ            أَنَّ ي تملجِفَعرحت ينِها لَم٢٨١  عمر ابن أيب ربيعة  الكامل  م  



 ٨٨٧

  ١٨١  زهري بن حرام الداخل   الوافر  سيطَ به مشيِج ريشخالف ال                   منه  النصل والفوقنيكأَنَّ    .٧٨
  ١٩٠  بسفيان بن عبد املطل  الطويل  وبني لإلسالم دين ومنهاجا            لقد نطق املأمون بالصدق واهلدى     .٧٩
  ١٨٩  ...  الرجز  ماء رواء وطريق ج                        من يك ذا شك فهذا فلج        .٨٠
  ٤٥٠  عمر بن أيب ربيعه  الكامل  ليت الغراب ببينها مل يزعجِ                نعق الغراب بِبينِ ذات الدملُجِ     .٨١
  ٥٥٦  العجاج  الرجز  ........................                      ورهبا من حنذه أن يهرجا   .٨٢
  ٣٠٨  احلارثي  الرجز  .........................                  الساج واللَّيلُ القَمراُء حبذَا يا   .٨٣
  ٥٤٩  لشماخ بن ضرارا  الطويل  وإنْ ملْ أَنلْها أيم مل تزوجِ                            يقر بعيين أنْ أنبأَ أا     .٨٤

 
  قافية احلاء 

  الصفحة  الشاعر  البحر  البيت  م
٨٥.   حطتنت باش٦٠٢  لبيد بن ربيعة  الرجز  ..............................               اللَّيل داجٍ والك  
  ٤١  أبو ذؤيب اهلذيل  الكامل  ما حارد اخلُور واجتثَّ املَجاليح       الواهب اُألدم كاملَروِ الصالبِ إذا    .٨٦
  ٤٦٨  األعشى  الرمل  وتسمو للعلى                        وترى نارك من ناء طرح احلمد تبتين   .٨٧
٨٨.   حىت تراه وطَسان سطي٣١٠  ...  الرجز  .............................                  اح  
٨٩.   نفه رعرِ إىل صدومل الفَنيقِ ه                 فَرجومل ي هلسي نعنه ٤١٥  أبو ذؤيب اهلذيل  البسيط  إلْقاح  
٩٠.    ودلُب السساحِيف الس٤١٢  لبيد  الرجز  ..............................           ويف اَألم  
  ٤٣٠  ...  رجزال  على النساء لَبِسوا الصفائحا                    قوم إذا ما رهبوا الفَضائحا   .٩١
  ٥٢١  ضرار بن شل  الطويل  وخمتبط مما تطيح الطوائح                       لبيك يزيد ضارع خلصومة     .٩٢
  ٥٥٠  أمية ابن أيب الصلت  البسيط املخلع  وناكح منهم أَيم ي                                          عل بين در هللا   .٩٣
٩٤.   بر يمقَد قَاماحِ                            احِ  هذا مرب لَكَتى دت٢١١  ...  الرجز  غُدوةَ  ح  
٩٥.   لُ تيالْخولَمع  ضت نيا                      ححبض تواضِ الْميي حف ح٢٢٩  عنترة بن شداد  الكامل  ب  
٩٦.   الفَصيح نغْوةِ  اللَّبالر تح٦٢٢  ...  الوافر  ........................                وت  
  ٣٠٠  ...  الطويل  ذكا النارِ تزفيه الرياح النوافح            وتضرِم يف القلبِ اضطراماً كأنه   .٩٧
٩٨.   فَّتلُ وزومن الش درب يشا العكم           فز امعإِىل الن فّانِهح وح٤٠٦  أبو ذؤيب اهلذيل  الكامل  الر  
  ١١٦  أبو ذؤيب اهلذيل  البسيط  السوح واغربت ا يسرحوه أو          نعماً يسرحوا ال أنْ سيان وكانَ   .٩٩

  ٤٤١  النابغة الذبياين  الطويل  جنوم السماِء واألدمي صحيح             ومل تلفظ املوتى القُبور ومل تزلْ   .١٠٠
  ٥١٤  األعشى  الرمل  ساعةُ  الشدقِ عنِ النابِ كَلَح                  وله املقدم يف احلربِ إذا   .١٠١
  ٤٦٨  الورد بن عروة  الطويل  مطرح كل نفسه يطرح املال من           ومقترا عيال ذا مثلي يك ومن .١٠٢
١٠٣.  ودانِبها قُعوعلى ج نحاحِ                   ونمكاِإلبلِ الق فالطَّر ضغ٥٣٨  بشر بن أيب خازم  الوافر  ن  

  
  
  



 ٨٨٨

  
  قافية الدال

  الصفحة  الشاعر  البحر  البيت.١٠٤
  ٥٩٨  األعشى  الكامل  كُند لوصلِ الزائرِ املُعتاد                أحدث لَها تحدثْ لوصلك إنها  .١٠٥
  ٢٤٧  معاوية بن مالك  الكامل  وكَِسيد دفَماجِ العضاه نبت                        بِأَرومة نابِت حي كلُّ إِذْ.١٠٦
١٠٧.رلِ جاَءت تاخلَي ي دإِذا جِياد                  دربٍ وحلوَءةً  من غَضم٢٠٣  يزيد العبيدي  الرجز  م  
  ٢٠٣  رميلة األشهب بن  الطويل  تساقَوا على حرد دماَء اَألساوِد        أُسود شرى لَاقَت أُسود خفيةٍ     .١٠٨
١٠٩. دنِي أسب يريي بِخالناع كَّرأَالَ ب     مدد الصوبالسي ودسعنِ مرِو بم٣٣  ...  الطويل  بِع  
  ٤٣١  النابغة الذبياين  البسيط  الفَند عن فاحددها البرِية يف قُم                لَه اإلله قال إذْ سلَيمانَ إال.١١٠
  ٤٥٦  عباس السليطي  البسيط  والعضد بالكَف ضربتها تنوُء               برايتها طارت نأرز عصا إالّ.١١١
  ٧٣١/٤٧١  بن شيبانمرة   الوافر  بِجنبِ عنيزةَ  البقْر اهلُجود                    أَالَ هلَك امرؤ قَامت علَيه .١١٢
١١٣.ميأُم نالٌ ميخ ناً  ألَمهودا                ةَ  مج ِماملَيلَ الت ضمأغْت ٤٧٣  قيس بن اخلطيم  الطويل  فَلَم  
  ٥٢٨  أمية ابن أيب الصلت  الكامل  ودضخم اهردس بِاعوالكَ اهيف               ةٌلَيلَظَ انناجل يف قائداحلَ نَّإَ.١١٤
  ٤٥٦  وبر بن معاوية األسدي/ عباس السليطي  البسيط  كَبدي له رقَّت وما القَضاُء حانَ         وإنْ ريمالغ أقْضي ما وجدك إني.١١٥
  ٣٦٠  عنترة بن شداد  الطويل  فلّما تناهى جمدهم هدموا جمدي             بنيت هلم بالسيف جمداً مشيداً.١١٦
١١٧.  يل لتقتلين فأبدت تجيدا                    تبدها ونةً  ممفَخ ماصع٧٩  قيس بن احلطيم  الوافر  م  
  ٢٦٤/٧٦٠  األعشى  الطويل  بعيد واملناص عنها بنت وقد                تذكر حني الت ليلى تذكرت.١١٨
  ٣٨٦  امرؤ  القيس  املتقارب  دـــف املُوقَـكمعمعةِ  السع              جموحاً رموحاً وإِحضارها .١١٩
  ٤٦٧  مناف بن رِبع اهلُذَيلّ عبد  البسيط  شلا كما تطْرد اجلَمالَةُ  الشردا            حتى إِذا أَسلَكُوهم يف قُتائدةٍ  .١٢٠
  ٢٧١  ذو الرمة  البسيط  من وشيِ عبقَر جتليلٌ وتنجِيد          حىت كأنَّ رياض القُف أَلْبسها    .١٢١
  ٥٢٤  الفارعة بنت شداد  البسيط  سداد أوهية فتاح أسداد                           ألوية شداد أجنيةمحال .١٢٢
  ٣٨٩  عنترة بن شداد  اخلفيف  أوقفتين على طريقِ الرشاد                    حنكتين نوائب الدهر حىت  .١٢٣
  ٤٧١  املرقش  الوافر  يب هجودفأرقَين وأصحا                     سرى ليالً خيالٌ من سليمى  .١٢٤
  ٤٠١  عنترة بن شداد  الطويل   دخانُ العلَندي دونَ بييت مذْود            سيأتيكم عين وإن كنت نائياً  .١٢٥
١٢٦.يسروا جمنِعاً بِياللَّص فيلِ واعتمواد            الَو رهينة إال سدمص د٣٣  ن بدرالزبرقان ب  البسيط  ي  
١٢٧.  صرهبِن ةَ  واملعاديامالق فردا             شدؤالس وزح٤٨١  أبو طالب  الكامل  وبعاجلِ الدنيا ي  
  ٧٥  ...  الطويل  عوابس يعلكن الشكيم املصمدا           شهاب حروب ال تزال جياده .١٢٨
١٢٩.  همثُ هبعي فيالس ادطَوِيلِ نِج          امنِيدجهلِ يف كلّ م٤٧٢  األعشى  الطويل  القَطَا باللّي  
  ٥٦٣  ...  البسيط  أو أُمةٌ  خرجت رهواً إىل عيد           طري رأت بازياً نضح الدماِء به  .١٣٠
  ٧٧  و الرمةذ  البسيط  وتصعيد تصويِب اللُّوحِ نفْنف يف            نواهضه املُزجِي لَألعيسِ ظَلَّ.١٣١
  ٣٣  مرو بن األسلعع  البسيط  خذْها حذَيف فأَنت السيد الصمد                ثُم قُلت لَه علَوته بِحسامٍ .١٣٢
  ٦٣٢  طرفة بن العبد  الطويل  مىت تعترِك فيه الفَرائص ترعد      على موطنٍ يخشى الفَتى عنده الردى.١٣٣



 ٨٨٩

١٣٤.ن فَارم تاعدرومن ص فون خم تاموالش عطو     له اتكالَّبٍ فب تو٢٢٠  النابغة الذبياين  البسيط  ص  
  ٣٤٩  احلطيئة  الطويل  ومن يبذل املعروف يف الناس حيمد        فأعطى قليال مث أكدى عطاؤه  .١٣٥
١٣٦.مفَأَقْس بِاللَّه دهج نِ                             مِالييما تراللَّ كه شىا ئًيد٥٧٣  ...  املتقارب  س  
  ١٨٥  مسرة بن سلمة بن يزيد  الطويل  جند حبذا فيا جنداً تسكُين وإن               به ومن أدعه جنداً تدعي فإن.١٣٧
  ٧١  احلارث بن عوف  الوافر  بني زِيادفلَم أَر هالكاً كا                    فإِنْ تكُنِ الْحوادثُ جرفَتنِي  .١٣٨
  ١٢٢  أبو األسود الدؤيل  الطويل  فَقَد جعلَت أَشراط أَوله تبدو        فَإِنْ كُنت قَد أَزمعت بِالصرمِ بيننا  .١٣٩
١٤٠.  بِه رمواست عليه نثّهفب                من احلَر الكُعوبِ بريئات عمص١٢٦  النابغة الذبياين  البسيط  د  
١٤١.  هوشنت احموالر إِليه فجِئت           ددسيج املُمي يف الناصيقْعِ الص١٣٠   الصمة بن دريد  الطويل  كو  
١٤٢. هتغُبارٍ قطَع ي كمرد لَّهفل                ٥٠١  دعنترة بن شدا  الطويل  على ضامر اجلنبني معتدلِ القد  
  ٥٢٢  األعشى  الكامل  وأرى ثيابك باليات مهَّدا                قالَت قُتيلَةُ  ما جلسمك سايئاً  .١٤٣
  ٤٥٨  زهري ابن أيب سلمى  الكامل  وسادي اجلران ملْقية وذراع                 بنائمٍ ولست ا هجعت قَفْرٍ.١٤٤
  ٤٩٣  هزيلة بنت بكر  جمزوء الرمل  مث دع عنك السمودا                                  قَيلُ قُم فانظر إليهم  .١٤٥
  ٢٢٤  طرفة بن العبد  الطويل  حفافيه شكَّا يف العِسيب بِمسرد        كَأَنَّ جناحي مضرحي تكَنفَا     .١٤٦
  ٥٠٨  ...  الكامل  ينفد ال وملكه ليكامل وهو                  ربنا اخلالئق على الفناء كتب.١٤٧
  ٥٩٨  ...  الطويل  دعبي الِجالر اِءمعنا لودنكَ                   نكُي نمو الِجالر اِءمعنل ودنكَ.١٤٨
١٤٩. تدعإنْ و دعجِز الوندا                   ال تكهاً نتاف تطَيأَع تطَيأَع٦٠٦  ...  حاملنسر  وإن  
  ٢٦٩  زهري ابن أيب سلمى  البسيط  وال ينام وال يف أَمرِه فَند                   ال سنةٌ  يف طوالِ الدهرِ تأخذه.١٥٠
١٥١. ماةَ  لَهرى ال سضفَو اسالن لُحصوا        ال يادس الُهمهاةَ  إِذَا جر٤٣٣  األفوه األودي  البسيط  وال س  
  ٤٧٢/٧٣١  النابغة  الكامل  يرشد مل وإنْ رشداً، ولَخالَه                   حديثها حسنو بهجتهالَ ارنلَ.١٥٢
  ٤٠١  حسان بن ثابت  الطويل  ويبلُغُ ما ال يبلُغُ السيف مذْودي          لسانِي وسيفي صارِمان كلَاهما .١٥٣
  ٥٤٧  ...  الرجز  ومل أَجِد من الفرار بدا                               ملّا رأيت األمر أمراً إدا.١٥٤
  ٥٤٠  الزباء  الرجز  أَجندالً يحملْن أَم حديدا                          ما للْجِمالِ مشيها وئيدا .١٥٥
  ٢٨٢  زياد األعجم  الوافر  لوِساَداَا وثَىن ضاحكاً تبسم                          إالَ إلَيه أعود ما مراراً.١٥٦
١٥٧.       لَه تددفأَع ينالد جرم                دالكَت وكبحم احلارِك رِفش٨٠  اإلياديأبو دواد   الرمل  م  
  ٩٣  أبو الطيب املتنيب  الرمل  مفرشي صهوة احلصان ولك        ن قميصي مسرودة من حديد.١٥٨
  ٣٣٠  أمية بن أيب الصلت  الكامل  تعنو لعزته الوجوه وتسجد               اِء مهيمن ملك على عرشِ السم.١٥٩
  ٤٥٩  مليح اهلذيل  البسيط  الصرد شحشح ما إذا اهلجريِ وقْع              صادقَةٌ اللَيلِ لدليجِ مهتشةٌ.١٦٠
١٦١.بِيى نراالَ ينَ مورت هكْرذو                    رِي أَغَارميف لَع ا البِالددج١٨٤  األعشى  الطويل  وأَن  
  ١٣٥  األسود بن يعفر  الكامل  أَطْواد من يجيُء الفُرات ماُء                    عليهم يِسيلُ بِأَنقُرة نزلُوا.١٦٢
١٦٣.        دمبغري غ لُح السيفصهل ي             ما س فَثَبكْده من ش٦١  ...  املتقارب  لَّفْت  
  ٤٢٩  خداش بن زهري  الوافر  حبمد اهللا منتطقاً جميداً                         وأبرح ما أدام اهللا قومي .١٦٤



 ٨٩٠

١٦٥.  لَملَمذُّ مأح اضبن عوأرو       دمصيحٍ مفخرٍ يف صرداةِ  ص٧٢٩  طرفة بن العبد  الطويل  كم  
١٦٦.م طباً وأَعطَي هتطَيا أَع                       داكوالن كُودي املَنف ري٦٠٦  ...  الرجز  الَ خ  
  ٢٨/٧٣٣  حسان بن ثابت  الطويل  بنو بِنت مخزومٍ ووالدك العبد           وإنَّ سنام املَجد من آلِ هاشمٍ  .١٦٧
  ٣٢/٧٢٩  طرفة بن العبد  الطويل  إىل ذروةِ  البيت الرفيع املُصمد              وانْ يلتقِِ احلي اجلميع تالقيين.١٦٨
  ٥٧١  حسان بن ثابت  الطويل  كما نِيط خلْف الراكب القَدح الفَرد       وأنت زنِيم نِيطَ يف آلِ هاشم  .١٦٩
  ٢٩٨  أمية ابن أيب الصلت  الوافر  لتناديفهم قطاا حىت ا                      وبث اخللق فيها إذ دحاها  .١٧٠
  ٢١٧  طرفة بن العبد  الطويل  خفيٍّ  أو لصوت مندد زٍركْل            وصادقَتا سمعِ التوجسِ للسرى  .١٧١
  ٣٦٣  ...  الكامل  حلقتهم نار السموم فأمخدوا                وقب العذاب عليهم فكأم  .١٧٢
١٧٣.قَوَواملَِ ميانَز حين ريهذا                             كُد مريِسي وذاه ولَّم٤٨٩  ...  الرجز  د  
  ٥٩٢  ...  الطويل  بِدجلَةَ  أَو فَيضِ اخلُريبةِ  مورِد         وكانَ هلُم إِذْ يعصرون فُظُوظَها  .١٧٤
  ١٨٩  زيد بن اخلَذَاق العبديلَ  الكامل  تعدي لُ املكارِمِ واهلُدىسب             ولقد أَضاَء لك الطَّريق وأَنهجت .١٧٥
  ٢٨٣  ...  الرجز  مولد أتقن ولكنه بالسهل.١٧٦
  ٥٦٩  بشار بن برد  البسيط  زرق العيون عليها أوجه سود                   وللبخيل على أمواله علل  .١٧٧
  ٤٧٢/٧٣١  النابغة  الكامل  اآلله صرورة متهجدعبد                     عرضت ألمشط راه أاو ــول.١٧٨
١٧٩.وا أَمرِدي وسأُ وفأَ الَخرِدأَ                   يهاكَذَ لٌزأَ مقَ مجِ لُو٢٦٦  قيس بن رفاعة  الوافر  د  
١٨٠.راً إِدأَم تبكا رد                            يا أُمنهالذِّراعِ ن بوحشم تأَي٥٤٧  ...  الرجز  ار  
  ٤٣١  رؤبة بن العجاج  الرجز  ..........................                         يا أيها القائل قوال فندا.١٨١
  ٤٣١  جرير  الكامل  التفنيدا وأطلتما اهلوى طالَ                واقصدا املالمةَ دعا صاحيب يا.١٨٢
  ٢٤٥  لبيد بن ربيعة  املنسرح  كَبد يف اخلُصوم وقام قُمنا                       إذْ أربد بكَيت هالّ عني يا.١٨٣
  ٥٢٧  النابغة  البسيط  فيه ركام من الينبوت واحلضد                  يمده كلُّ واد مترعٍ جلبٍ  .١٨٤
  ٤٥٣  حجر أوس بن  الكامل  ينفى املطارق ما يلي القردا                       ينفون عن طرق الكرام .١٨٥

  
  قافية الذال
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  ٥٦٦  خبدج  الرجز  مشقَذَا لَألعادي وشال مني                 مخنذَا حناذاً النخيالَت القى  
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  ٣٨  حذافة بن غامن  الطويل  بِه جمع اُهللا القَبائلِ من فهرِ           أَبوكُم قُصي كَانَ يدعى مجمعاً   .١٨٦
  ١٥٧  لبيد بن ربيعة  الطويل  أتانا الرجال الصائدون القساور             إذا ما هتفنا هتفة يف ندينا   .١٨٧
  ٣٦٢  رالشماخ بن ضرا  الطويل  كوقبِ الصفا جلسيها قد تغورا        أضحت على ماِء العذيبِ وعينها .١٨٨



 ٨٩١

  ٥٢٣  ...  الطويل  على خري باد من معد وحاضر              أعيين جودا بالدموع اهلوامر  .١٨٩
  ١٤٦  ...  البسيط  حىت أبيحوا وحلوا فجوة الدار             ألبست قومك خمزاة ومنقصة  .١٩٠
  ٤١٩  زهري ابن أيب سلمى  البسيط  شكْرِ وال يد بِغريِ جاين                      ال عن الثَّقيلَ العبُء احلاملُ .١٩١
  ٤٩٨  ...  الكامل  امما يقُوم على الثالث كِسري                 أَلف الصفُونَ فال يزالُ كأَنه .١٩٢
  ٦٤  حامت الطائي  الطويل  إذا حشرجت يوماً وضاق ا الصدر      أماوِي ما يغين الثَّراُء عن الفىت .١٩٣
١٩٤. قَضكَبِ إنكالكَو يرتاً الدلنصوي          مهطُ يخلقْريباً وي٤٣٦  ذو الرمة  البسيط  بإحضارِ ت  
  ٧٠  ابن مقبل  البسيط  ذَا غَير خوارٍ والَ دعرِجزلَ الْجٍ        باتت حواطب لَيلى يلتمسن هلا   .١٩٥
  ٦١٥  األعشى  البسيط  غري ختار حصن حصني وجار             باألبلق الفرد من تيماء منزلة  .١٩٦
  ٥٩٥  ...  الطويل  علَيكم إِذا ما كَانَ يوم قُماطر               بنِي عمنا هلْ تذكُرونَ بالَءنا   .١٩٧
١٩٨. لَتسإذا أُر اَأللف فرعت ثارا                  بِه ٦٠٥  األعشى  املتقارب  غَداةَ  الصباحِ إذا النقع  
  ٣٩٣  طرفة بن العبد  الرمل  وصالبٍ كاملَالطيسِ سمر                   األرض بصم وقُحٍ   تخبِطُ .١٩٩
٢٠٠.  رازِي كَسالبازِي إِذا الب يقَضت              ركَداٍء فانانَ فَضبرخ رص٣٤٧  العجاج  الرجز  أَب  
  ٢٦٣  ...  الطويل  وقَد حدثَت بعد األمورِ أمور              تمني نئيشاً أن يكون أطاعنِي  .٢٠١
  ٤٥٥  ذو الرمة  الطويل  وتمشي الَهوينا من قَرِيبٍ فَتبهر               تنوُء بِأُخراها فَْألياً قيامها   .٢٠٢
  ٤٣٠  ...  الكامل  زهراال النجوم الصبح وفَضح             الفَجر نادى الديك ما إذا حىت .٢٠٣
  ٥١٢  ...  البسيط  كأنه جذع خنل مال منقعر                  حىت تركنا عبيد اهللا منجدال .٢٠٤
  ٣٨٦  ...  الطويل  عن البِيضِ أَمثَالِ الدمى زجر زاجِرِ     خلَعت عذارِي جامحاً ما يردين .٢٠٥
٢٠٦.  طْالُء فيها وطَفميةٌ  هد                       ردى وتض حتَراألر ق٢٩٢  امرؤ القيس  الرمل  طَب  
٢٠٧. احر ا به متربى مث الصحتب فيه                  انبوؤوبٍ بشنمرِ جهن٥٢٣  امرؤ القيس  الرمل  م  
  ٥٨٧  األعشى  ملتقاربا  ك خالَطَ فَيهن مرخ عفَارا                         زِنادك خري زِناد املُلو  .٢٠٨
  ٥٤٥  الفرزدق  الكامل  األبكارِ لقوادمِ فطارةٌ                         برجلها الفصيلَ تقذُ شغارةٌ .٢٠٩
٢١٠. رذَوع سبنع وسبع كْس٤٩٦  ...  الرجز  ......................                      ش  
٢١١.  راضربا هذا ذيكدس٩٢  عمرو بن أمحر  الرجز  ......................                  وطعنا م  
  ٤٨٢   عروة بن الورد  الطويل  ومقْتلهم عند الوغَى كان أعذرا        عجِبت هلم إذ خينقُون نفوسهم   .٢١٢
  ٢٢١  الفرزدق  البسيط  رير مخها ترجى زواحف على                وأَرحلنا يلقَى عمائمنا على .٢١٣
٢١٤. حبا   فَأصافينالً ويقَت اكُمارا              جقْرو هعامسوا يف مادفَز م٤٥٣  القطامي  الطويل  أَص  
٢١٥.              شيداً قُرشر بِرأْتفإِنْ مل ت           باراسِ ائْت٥٤  القطامي  الوافر  فليس لسائرِ الن  
  ٤٩  ...  املتقارب  رجالش بلْغُا وبأَ تبنأَفَ                      ات رصعاملُ نم اًءم تلْزنأَفَ .٢١٦
  ٥٤  ...  الطويل  جتدها إذا ما غيبتك املقابر           فإنك إن تبأر لنفسك بؤرة          .٢١٧
  ٤٣٥  القيسامرؤ   املتقارب  والقَلْب من خشيةٍ  مقْشعرم                       فبت أكابد ليل التما   .٢١٨
  ٣٠١  ثعلبة بن صعري املازين  الكامل  أَلْقَت ذُكاُء يمينها يف كافر                     فَتذَكَّرا ثَقَالً رثيداً بعدما  .٢١٩
  ٢٩٩  ...  البسيط  وعيشةٍ  أُسكنوا من بعدها احلُفَرا       فدمدموا بعدما كانوا ذوي نِعمٍ  .٢٢٠



 ٨٩٢

  ٥٩٥  ...  الطويل  راطمالقَ وسبالع وما اليهبِ جلَو           ا هاربغُ ارثَ برا احلَا مذَوا إِرفَفَ .٢٢١
  ٦٣  جرير  الطويل  مثْرِي وبينكُم بيين الذي فَإنَ               الثرى وبينكُم بيين توبِسوا فَالَ .٢٢٢
٢٢٣.   مهنه مبنت قَد نم أَتا ر٦١٠  عمر ابن أيب ربيعة  الطويل  يقاظهم قالت أشر كيف تأمروأ             فَلَم  
٢٢٤.    تحبفلو أنّ نفسي طاوعتين َألص                كثري دعمما ي فَد٨٤  مجيل بن معمر  الطويل  هلا ح  
٢٢٥. ذْ أنْ غَفَرم ى حممدنفما و                      رما مضى وما غَب ٤٦٢  العجاج  الرجز  له اإلله  
  ٥٤٧  ...  الرجز  داهيةً  دهياَء إِدا إِمرا                           قد لَقي اَألقْرانُ مني نكْرا  .٢٢٦
  ٣٤٢  كعب بن زهري  الطويل  إذا نزلت باملرِء قاصمةُ  الظَّهرِ            كأنَّ امرأً مل يلْق عيشاً بِنعمةٍ    .٢٢٧
٢٢٨. الز ناً منِيبِي     كأنَّ ججا                    نورشياً ما وأَر١٠٩  األعشى  الرجز  لِ خالَطَ فَاه  
٢٢٩.   هدشت نيوِحريلَ الْملا                 كَأَنَّ صقَربنَ بِعقَدتني وفييلُ زل١٣٧  امرؤ القيس  الطويل  ص  
٢٣٠.   لُهافأس وفج بشخ كُماألعاصريِ                 كأن أرواح فيه ٨٩  حسان بن ثابت  البسيط  مثقب  
  ٦٣٢  األخطل  البسيط  البقر أوطانِها إىل تكر كما                  تعمروما حرتيكم إىل كروا .٢٣١
  ٥٦  ثابت حسان بن  البسيط  العصافري وأَحالم الْبِغالِ جِسم         قصرٍ ومن طُولٍ من بالقَومِ بأْس ال .٢٣٢
  ٣٩٩  ...  الطويل  ولكن إِخوانَ الصفَاِء الذَّخائر              لَعمرك ما مالُ الفَتى بذَخريةٍ   .٢٣٣
  ١٦١  أمية ابن أيب الصلت  الرمل  وال فوفة وال قطمريا                  مل أنل منهم بسطا وال زبدا         .٢٣٤
  ٢٣٨  العبادي زيد ابن عدي  الرمل  اعتصارِى باملاء كالغصان كُنت                  شرِق حلْقي املاِء بغريِ لو .٢٣٥
  ٣٤٦  ...  الرجز  ماء سحاب يف صفى ذي صخر             لو كنت ماء كنت غري كدر .٢٣٦
  ٣٥٤  األشعر الرقبان  املتقارب  فال أَنت حلْو وال أَنت مر                      مِسيخ مليخ كلَحمِ احلُوارِ .٢٣٧
  ١٠٧/٧٩٢  األعشى  املتقارب  مل تر مشساً وال زمهرِيرا                 من القَاصرات سجوف احلجال   .٢٣٨
٢٣٩.   تسعى حتته شرع أطلس من حس          ٣٨٨  النابغة الذبياين  البسيط  كأنّ أحناكها السفلى مآشري  
٢٤٠. دبش هنم والنفْس ما سالجن  هاً            قرئْزوم فيس فْنإِالَّ ج جن٧٤  حذيفة بن أنس اهلذيل  الطويل  ومل ي  
  ٣٠  طرفة بن العبد  الرمل  ال ترى اآلدب فينا ينتقر                   حنن يف املَشتاةِ  ندعو اجلَفَلَى   .٢٤١
٢٤٢.  بدالِ حمالش جسيرِند٨٢  العجاج  الرجز  .......................                       الغ  
٢٤٣. برشن واعِ اِإلثْماً بالصاروترى                   جِه كا املُتننيا بارعتس١٢٧  ...  الوافر  م  
  ٥٦  أبو حية النمريي  البسيط  ......................                  نضح الربي ويف تبغيلها زور .٢٤٤
  ٢٨٥  أبو كبري اهلذيل  الكامل  تلَّى شفَاعاً حولَه كاِإلذْخرِ                  وأَخو اَألباَءةِ  إِذْ رأَى خالَّنه  .٢٤٥
  ٢٣  التكالم الضبعي  البسيط  كاملُستجِريِ من الرمضاِء بالنارِ               واملُستجِري بعمروٍ عند كُربته   .٢٤٦
عمرو بن معدي   الوافر  مْألت يديك من غَدرٍ وخترِ                     نك لَو رأَيت أَبا عمير وإِ .٢٤٧

  كرب
٦١٥  

  ٢٩٦  ...  الوافر  وأضرمها إذا ابتردوا سعريا                   وختبو النار عن آذان قومي   .٢٤٨
  ٣٣٠  أمية بن أيب الصلت  الكامل  يف اخلاشعني لوجهِه مشكورا                  وعنا له وجهي وخلْقي كُلُّه .٢٤٩
  ٥٢٠  احلطيئة  جمزوء الكامل  نك البن يف الصيف تامر                          وغَررتنِي وزعمت أنْ   .٢٥٠
٢٥١.   رلَ السي كَمارِي الَّذلسل الَح قَدلِ فَ      واللَّي اتيرلىَ  أُخع  رهشم ق٣٣٤  ذو الرمة  الطويل  ت  



 ٨٩٣

  ١٠٩  املسيب بن علس  الكامل  إذْ ذُقْته وسالَفَةَ  الْخمرِ                          وكَأَنَّ طَعم الزنجبِيلِ بِه   .٢٥٢
  ٥٩٢  حسان بن نشبة  الطويل  راوال نالَ فَظَّ الصيد حتى يعفِّ         وكانوا كَأَنف اللَّيث ال شم مرغَماً .٢٥٣
٢٥٤. الَو يوم احلرِاس انَكَو ياوم                    عبوسا في الشدائقَ درِطَمي٥٩٥  ...  الوافر  ار  
  ٤٦٥  مهلهل بن ربيعة  الوافر  إىل أنْ خيلع الليلَ النهار                    ولست خبالعٍ درعي و سيفي   .٢٥٥
  ٥٣٦  اجلعدي  املتقارب  غرب بوجه الديار توايف                            مقبوحة بشوهاء وليست .٢٥٦
  ١٠٨/٧٩٢  ...  الرجز  زهر ما والزمهرير قَطَعتها                          اعتكْر قد ظَالمها ولَيلَة .٢٥٧
٢٥٨. نجِ ومسن داوةً دونِس                          موضتري عم رياً احلَيا عري٥٤٢  األعشى  املتقارب  فَع  
  ٢٩١  حسان بن ثابت  الطويل  فجاس به األعداء عرض العساكر            ومنا الذي القى بسيف حممد .٢٥٩
٢٦٠.     رِهغَي تي بِيف خلُّ الْفَرظمٍ يوياحلدابِ الظَّواهرِ      و فوق كوكب ٨٢  ذو الرمة  الطويل  له  
  ٤٠٤  ...  الوافر  خليلته وينهره الصغري                            يباعده الصديق وتزدريه   .٢٦١
٢٦٢.   ركَاناً ذا غَدي مدباَألي بِطْنخي            ريس الكَمفَالَط اتيبطَ املُغب٣٩٣  ...  الرجز  خ  
٢٦٣.   باطُ إذْ أنا بارِكاألن يقولُ لي                فَرٍِ بِهمةِ  أَعرِييٍ بالص٥٨٧  ...  الطويل  ال بِظَب  

  قافية الزاء
  الصفحة  الشاعر  البحر  البيت  م

٢٦٤. زمتأَر قَفَايمنها ل ترر٢١٨  ...  الرجز  ......................                       خ  
  ٢٢٤  الشماخ بن ضرار  الطويل  ارزكما تابعت سرد العنان اخلو          فظلت سراعا خيلنا يف بيوتكم   .٢٦٥
٢٦٦. كُوزون ملَيجصِ الرميف أَخ كو٣٦٤  املتنخل  البسيط  ......................              والش  

  
  قافية السني

  الصفحة  الشاعر  البحر  البيت  م
٢٦٧.    قَلَّ مالُه نم نبِبحال ي ناهأَر               نأَير ناوال مسفيه وقَو بي١٧٠  امرؤ القيس  الطويل  الش  
  ٢٧٧  أبو الزحف  الرجز  باجس مباٍء الودقِ منهمرِ                       راجس غيث كلَّ ريب أسقاك.٢٦٨
  ٣٤٥  قيسامرؤ ال  الطويل  وبعد الْمشيب طُولَ عمرٍ وملْبسا             أال إنَّ بعد العدمِ للمرِء قنوةً   .٢٦٩
٢٧٠.تعى قَشا ثُلًليأَ منوفَلُى ظُحه                 ريشي التراب عن بِميت وكْم٥١٦  امرؤ القيس  الطويل   سِن  
  ٣٢٨  العجاج  الرجز  وانجاب عنها لَيلُها وعسعسا                   حتى إذَا الصبح لَها تنفَّسا  .٢٧١
  ٣٩٦  خمش العقيلي  الطويل  مخطَّ زبورٍ من دواةٍ  وقَرطَسِ            ستودع الدار أَهلُها  اكأَنَّ حبيثُ .٢٧٢
٢٧٣. هيبكنبِمرِه وحكأَن بِن                              وسرع هؤبعي اتبِرياً ب٤١٩  ...  الوافر  ع  
  ٥١٦  ذو الرمة  الطويل  الكوانِس الظِّباُء الصوت نبأة أىل        صرمية أَرطَى حتت من أَتلَعت كما.٢٧٤
  ٣٢٧  ...  الرجز  .........................                     إِذا تعسعساكمنخرِ الذِّئْبِ .٢٧٥
  ٨٦  ...  الرجز   بِمناخ حبساوال تطيالَ                            تخبِزاَ خبزاً ونسانسا  ال .٢٧٦
  ٣٨١  رؤبة بن العجاج  الرجز  اجلاسوسا الالعنةَ وتحصب                       الناموسا اخلَناعةَ تمكن ال.٢٧٧
  ٤٥١  ...  الرجز  ............................                  ملا رأتين أنغضت يل الرأسا.٢٧٨



 ٨٩٤

  ٢٦٧  رؤبة بن العجاج  الرجز  واجلَاموسا الفيلَ  واَألقْهبينِ                    سد اهلَموسا لَيثٌ يدق اَأل.٢٧٩
  ٣٢٨  ...  الرجز  ..............................               ات الليل ملا عسعساعمدر.٢٨٠
٢٨١.ئْتبأَنَّ ن ارالن كدعب تدأَوق                بتواس عبكيا د بكُلَي سل٦٢٧  املهلهل  الكامل  املَج  
  ٣٢٨  الزبرقان  الطويل  فَوارِطَ يف أَعجازِ ليلٍ معسعسِ                وردت بأَفْراسٍِ عتاقٍ وفتيةٍ   .٢٨٢
  ٢٧٧  العجاج  الرجز  ...........................وفاضت العني مبـاء بجسِ                   .٢٨٣
٢٨٤.يواــكسجبجٍ تدال يبغَر ٢٧٧  العجاج  الرجز  ...........................              ف  
  ١٤٠  ...  الطويل  هديت وجمعٍ ذي عرامٍ مالدسِ              ولَيلَةِ  هولٍ قد سريت وفتية  .٢٨٥
  ٢٦٧  ...  الرجز  إِنْ يصدقِ الطَير ننِك لَميسا                    وهن يمشني بِنا هميسا  .٢٨٦
  ١٧١  لْقُالَخِ بن حزنا  الرجز  صغديةً  تنتزِع اَألنفَاسا                              ووتر اَألساوِر القياسا  .٢٨٧
  ١٩٩  ...  املنسرح  وال تقل ال وال تقل تعسا                     يا سيدي إن عثرت خذ بيدي.٢٨٨

  
  قافية الشني

  الصفحة  الشاعر  البحر  البيت  م
  ٣٧  رؤبة بن العجاج  الرجز  .........................              قُروشي من جمعت وماقَرضي .٢٨٩
٢٩٠. حالب هي اليت تسكن يشقريشا                   وقُر قريش تيما س ن عمرو املشمرخ ب  اخلفيف  ر

  احلمريي
٣٩  

  
  قافية الصاد

  الصفحة  الشاعر  البحر  البيت  م
  ٣٠٨  األعشى  الطويل  وبحرك ساجٍ ال يوارِي الدعامصا     أتوعدين أنْ جاش حبر ابنِ عمكم .٢٩١
  ١٨٣  قيسامرؤ ال  الوافر  كَأنّ قُرونَ جِلّتها العصي                    زى عفم تكن إبلٌ ن ملأال إ .٢٩٢

  
  قافية الضاد

  الصفحة  الشاعر  البحر  البيت  م
  ٤٦١  رؤبة بن العجاج  الرجز  تعوي البرى مستوفضات وفْضا             إِذا مطَونا نِقْضةً  أو نِقْضا  .٢٩٣
  ٤٢٦  العجاج رؤبة بن  الرجز  برق سرى يف عارِضٍ نهاضِ                  أرق عينيك عن الغماضِ  .٢٩٤
  ٢٤  ...  الرجز  باِإلمياضِ احلَديثَ تقَطِّعجارِيةٌ  يف رمضانَ املَاضي                        .٢٩٥
  ٤٢٧  الطرماح بن حكيم  اخلفيف  مِ رجالٌ يرضونَ باإلغماضِ                 ملْ يفتنا بالوترِ قوم وللضي   .٢٩٦
  ٣١٧  ابن دريد  الرجز  مثل اشتعال النار يف جزل الغضا             واشتعل املبيض يف مسوده  .٢٩٧
٢٩٨.  يعطتسال ي                   فارِض قَرِيب بغَر بروالغضاموالغ هر٤٢٧    الرجز  ج  
٢٩٩. يضعبِالْم اللَّه دين سلَي٥٨٥  رؤبة بن العجاج  الرجز  .............................            و  

  



 ٨٩٥

  قافية الطاء
  الصفحة  الشاعر  البحر  البيت  م

  ٣٩٥  ...  الرجز  ..........................               الغبارِ كاألخطاطوشمن يف  .٣٠٠
  ٥٥٨  ...  الطويل  أغن غضيض الطرف من خلل اخلمط       وما مغزل فرد تراعي بعينه .٣٠١

 
  قافية الظاء

  الصفحة  الشاعر  البحر  البيت  م
  ١٢٤  رؤبة بن العجاج  الرجز  ونار حرب تسعر الشواظَا                    لَهم من وقْعنا أَقْياظاً   إِنَّ .٣٠٢
  ٥٩٢  رؤبة بن العجاج  الرجز  تعرف منه اللُّؤم والفظَاظَا                         ملَّا رأينا منهم مغتاظَا  .٣٠٣
  ١٢٤  حسان بن ثابت  الوافر  بقافية تأجج كالشواظ                     هجوتك فاختضعت هلا بذلٍ .٣٠٤
  ٦١٠  رؤبة بن العجاج  الرجز  .....................                      ووجدوا إِخوتهم أَيقاظَا .٣٠٥
  ١٢٤  أمية بن خلف اهلذيل  الوافر  شواظ  وينفخ دائباً لَهب ال                        يمانِياً يظلُّ يشد كرياً   .٣٠٦

  
  قافية العني

  الصفحة  الشاعر  البحر  البيت  م
  ٤٠١  أسيد بن كراع  الطويل  أذود ا سربا من الوحش نزعا          أبيت على باب القواىف كأمنا  .٣٠٧
  ٢٢١  امرؤ القيس  يلالطو  بِمنكبِ مقْدامٍ علء اهلَولِ أروعا     إذا أخذا هزةُ  الروع أمسكت  .٣٠٨
  ١٧٨  أوس بن حجر  الطويل  وعفْر الظِّباِء يف الكناسِ تقَمع               أملْ تر أنّ اَهللا أنزلَ مزنةٌ    .٣٠٩
٣١٠.   عفرناةٍ  إذا عثرت لوث ا      بذاتن أنْ أقولَ لَعى هلا منأد سع١٩٩  األعشى  البسيط  فالت  
  ٥٦١  أبو ذؤيب اهلذيل  الكامل  حلَق الرحالَةِ  فَهي رِخو تمزع         صم جريها تعدو به خوصاُء يفْ .٣١١
  ٣٣٢  كثري عزة  الطويل  مع البخلِ أحناَء احلديث املُرجعِ        تغاطش شكوانا إليها وال تعي  .٣١٢
  ١٩٨  جممع بن هالل  الطويل  مجمع يا تينأَتعس كما تعست           حليلها من أَفْردتها وقد تقُولُ .٣١٣
  ٤٩  ...  الرمل  ولَنا اَألب بِه واملَكْرع               جِذْمنا قَيس ونجد دارنا           .٣١٤
٣١٥. جرت ملا بيننا حلَب الشوس فال  م      يأساً مبيناً نى منها وال طَرم٣٧٨  ياديبن يعمر اإل لقيط  البسيط  اع  
  ٤١  أبو ذيب   الكامل  كُلَّ يومٍ تقْرع رقِبصفَا الْمش            حتى كَأَني للْحوادث مروةً   .٣١٦
  ١٨٣  القطامي  الوافر  .......................                 حوالب غُزراً ومعي جِياعاً .٣١٧
  ٤٠٣  عنترة بن شداد  الرمل  زورةَ  الذئبِ على الشاةِ  رتع               زرتين تطلب مين غفلةً    .٣١٨
  ٥٧١  حسان بن ثابت  الطويل  كما زِيد يف عرضِ األدميِ األكارع        زنِيم تداعاه الرجال زِيادةً    .٣١٩
  ٦٠٨  املسيب بن علس  الكامل  لْواعِحرِجٍ إذا استقْبلْتها ه                صكّاَء ذعلبةٍ  إذا استدبرتها   .٣٢٠
٣٢١. نالذين ظَع مفراقَه نِهِم وجرى                   أتوقَّعيبِب رابالغ ٥٧  عنترة بن شداد  الكامل  األبقع  
  ٤٦٩  احلادرة  الكامل  فصفَا النطاف له بعيد املُقْلَعِ           ظَلَم البِطاح له انهِاللُ حرِيصةٍ   .٣٢٢
  ٤٢٨  أوس بن حجر  الطويل  سرادق يومٍ ذي رياحٍ ترفَّع               فَما فَتئَت حىت كأنَّ غُبارها   .٣٢٣



 ٨٩٦

  ٤٢٨  أوس بن حجر  الطويل  ويلحق منها الحق وتقطّع               فما فَتئَت خيلٌ تثوب وتدعي   .٣٢٤
  ٣٤٨  ...  الطويل  كْدت على كلِّ زارِعِومزرعةٌ  أَ        فمزرعةٌ  طابت وأضعف ريعها .٣٢٥
  ٢٧٣  األحوص  املديد  ينعا قد الزيتونُ حولَها                     كَرةـــدس حولَ قبابٍ يف .٣٢٦
  ٢٩٤  قيس بن األسلت وأب  السريع  عم نوماً غَير تهجاعِــأطْ               قد حصت البيضةُ رأسي فما   .٣٢٧
  ٤١٠  عمرو بن معدي  كرب  الكامل  من بينِ ملْجِمِ مهرِه أو سافعِ            وم إذا سمعوا الصريخ رأَيتهم قَ .٣٢٨
  ٢٧٣  كرب معدي بن عمرو  الوافر  ينيع رمانٌ عليه يفَض                          راحاً عوارِضهِن على كأنَّ .٣٢٩
٣٣٠. ميطالش بني مهوصارةٍ    كأن          عصرم بشخ ؤبانوالس ثُمرج٨٩  أوس بن حجر  الطويل  و  
  ٤٥٧  عبد اهللا بن أوىف اخلزاعي  املتقارب  إِذَا هجع الناس لَم تهجعِ شِ                     منجدةٌ  مثْلُ كَلْبِ اهلرا .٣٣١
  ٢٨٨  لقيط بن يعمر األيادي  البسيط  مسعا ومن رأياً ذا مثلَ رأى منف           أصلكم جيتثُّ الذي اجلالُء هو .٣٣٢
  ٣٧١  حسان بن ثابت  الكامل  فَلَرب حافرِ حفرةٍ  هو يصرع         ودعِ السؤالَ عن األمورِ وحبثها   .٣٣٣
  ٢٢٣  أبو ذؤيب اهلذيل  الرجز  تبع داود أو صنع السوابِغِ              وعلَيهِما مسرودتان قَضاهما      .٣٣٤
  ٥٢٤  جرير  الطويل  راقع لوهيِك منا وما إليك،           حاجة فضل بنا ما تزحزح: وقالوا .٣٣٥
٣٣٦.   جالونَ ذلك ود مالَ هح م         وقَد  ابِعاَألص يهغتبت افغ٣٢٠  النابغة الذبياين  الطويل  َكَانَ الش  
  ١٢٦  ...  الطويل  حشوناه محشور احلديدةِ  أَصمعا     ى يوم الكُالَبِ مجدالً وكائن تر .٣٣٧
٣٣٨. حه  ـْين إذا القَيـيـِّيـويت                    عتي رملُو له لَحخ٤٠٣  سويد بن أيب كاهل اليشكري  الرمل  وإذا ي  
  ٣٢٨  رؤبة بن العجاج  الرجز  ان فىت ترعرعامن بعد ما ك                يا هند ما أسرع ما تعسعسا   .٣٣٩
٣٤٠.  تبِيي يجي افجنبه عن فهراش           إذا اسلَقَثْتاملُبِ ترِشكاملَ نياجِض٣٨٥  عبد اهللا بن رواحه  الطويل  ع  
  ٢٥٨  الطرماح  فرالوا  جدوع وهو الضب دماغَ يذيب                أُواره كأنّ حر من يالَوِذُ .٣٤١

  
  قافية الفاء

  الصفحة  الشاعر  البحر  البيت  م
  ٤٤٨  ...  الطويل  الصفَا يف املاَء أنبطَ أمراً رام إذا          الَّذي الفاعلُ والقائلُ صادقاً أجلْ .٣٤٢
  ٦٠٥  يقر محار البارقمع  الوافر  وثار النقْع واختلَف اُأللوف                  أَحادت أم جعدةَ  يوم القوا .٣٤٣
  ٧١  ...  الرجز  ومعدة تغلي وبطْناً أَجواَفابناناً مجرفَا                        أَعددت للَّقْمِ  .٣٤٤
  ٣١٩  قيس بن اخلطيم  املنسرح  قد شف مين األحشاُء والشغف               إني ألهواك غري ذي كذبٍ .٣٤٥
٣٤٦.  نيب بِيتتالزبِ والكنِيف١٠٧  كعب بن مالك  الرجز  ............................                ر  
  ٧٢  قيس بن اخلطيم  املنسرح  رملِ إىل السهلِ دونه اجلرف             تمشي كمشيِ الزهراء يف دمث ا .٣٤٧
٣٤٨.  فُوفةٍ  صانكْبةٍ  رانلْبح                          ختوفرٍ وصبطُ بني و١٢٨  .......  الرجز  ل  
  ٧١  عروة بن الورد  الطويل  كرمي أصابته خطوب تجرف                      خلة ال يدخل احلق دوا .٣٤٩
  ٢١  العجاج  الرجز  احقَوقَفَا حتى الْهِالَلِ َ سماوة          فَاـزلَـالي زلَفاً فَـَلَّيـي الـطَ .٣٥٠
٣٥١. رفاج تزمن ثُم ارتس ية وهير يف         الهما كاف بِه توال أم فر١٩٧  بن أيب ربيعة لبيد  البسيط  ش  
  ٩٦  األعشى  اخلفيف  الرفيف ذَات بِالشامِ كراماً كاً                   أَمالَ جفْنةَ آلِ من وصحبنا .٣٥٢



 ٨٩٧

  ٣١٩  عبيد اهللا بن قيس الرقيات  اخلفيف  يف سواد الفؤاد وسطَ الشغاف        ينــك مـَبـم اُهللا أَنَّ حـلـيع .٣٥٣
 
 

  قافية القاف
  الصفحة  الشاعر  البحر  البيت  م

  ٥٦٠  خداش بن زهري  الوافر  فأَترعنا له كَأساً دهاقَا                                أتانا عامر يرجو قرانا  .٣٥٤
  ١٧٩  عمارة بن طارق  الرجز  أَيانِقِ من أُمر ومسد                         طَارِقِ غَربِ مثْلِ ربٍبِغ اعجلْ .٣٥٥
  ٥٦٠  ...  الرجز  من مائها بكأسك الدهاق                  أال فاسقين صرفا سقاين الساقي .٣٥٦
٣٥٧. ِسكأم نيِكو برمي عبِآ إنق                   قرلَ بضِ ىعي أرالعالس ق٢٧٥  السعالة  الرجز  آل  
٣٥٨.   وقَد فنيالس ركَبطْفَة تبلْ ن                     قرراً وأَهلَه الغسن م٤٧  العباس بن عبد املطلب  املنسرح  أَلْج  
  ٢٩٨  ...  الرجز  اقامث دحا األرض فَما أَض                       اـَبنى السماَء فَوقَنا طباق .٣٥٩
  ٨٥  ...  الطويل  لعلك يوما أن جتاب وترزقا       تتبع خبايا األرض وادع ملكيها         .٣٦٠
  ٣٣٤  رؤبة بن العجاج  الرجز  .........................                   بعد أعوامِ الفَتقترج رِسالً  .٣٦١
٣٦٢.  مارقمن أستاهها الن جضت                       حال واأليانقالر ١٨٨  ...  الرجز  مفارِش  
٣٦٣. القي أَخيصتاُء وقَمجاَء الش                    اقومنه الت كحضي مراذ٥٧٤  ...  الرجز  ش  
٣٦٤.   لتوهبِ حىت تاحلَر ها رِماحتمقِ          حارميِ النشرٍ مثلِ وورِ نزاه٢٧١  ود بن يعفراألس  الطويل  ب  
  ١٤٨  محيد بن ثور اهلاليل  الطويل  حصى إمثد بني الصالة سحيق             رددن رجيع الفرث حىت كأنه   .٣٦٥
  ١٠٤  ذو الرمة  الطويل  ندى ليله يف ريشه يترقْرق                  طراق اخلَوايف واقع فوق رِيعه   .٣٦٦
  ٢٧٥  األعشى  الطويل  ولكن أتاه املَوت ال يتأبق                 ه  ذاك ولَم يعجِز من املَوت ربف .٣٦٧
  ٣٧٢  زهري ابن أيب سلمى  البسيط  يعطي بذلك ممنوناً وال نزِقَا            فَضلَ اجلياد على اخلَيلِ البِطاِء فال  .٣٦٨
  ٤٤٩  الشماخ بن ضرار  الطويل  ديارِ اجلارتني نعيقله يف                 فظلَّ غراب البينِ مؤتبِض النسى   .٣٦٩
  ٧٨   مزاحم بن امللوح بن سقي  الطويل  ولكن عظْم الساقِ منك رقيق        فعيناك عيناها وجيدك جِيدها        .٣٧٠
٣٧١. املصالق واخلاطب والسماحةُ  والنج              دةُ  فيهم اخلصب ٣١٣  األعشى  اخلفيف  فيهم  
  ١٨٧  زهري ابن أيب سلمى  الطويل  على سرر مصفوفة ومنارق               كهوال وشبانا حسانا وجوههم  .٣٧٢
  ٦٣٠  ...  البسيط  طَري السماء وال عصم الذُّرى الودقِ           ال يستطيع مآالً من حبائله  .٣٧٣
  ٢٢٩  ...  اخلفيف  خليل يف سواد العراقِتضبح ا                    لست بالتبع اليماين إن مل  .٣٧٤
  ٥٦٨  سويد بن أيب كاهل  الطويل  كما كُل ضبي من اللُّؤم أَزرق           لقَد زرِقَت عيناك يا ابن مكَعبرٍ   .٣٧٥
  ٣٣٣  أبو األسود الدؤيل  البسيط  ها دن وإبريقــقدري وقابل         ن أقول لبايب مغلق وغلت ــلك .٣٧٦
  ١٩١  مليح اهلذيل  الطويل  حصى مثْلَ أَنواِء الرضيخِ املُفَلَّقِ              ري تجوز العيس من بطناته منِ .٣٧٧
  ١٨٨  هند بنت عتبة  الرجز  منشي على النمارق                                       حنن بنات طارق   .٣٧٨
  ٥٦٥  ذو الرمة  الطويل  من الطَّريِ أقنى ينفُض الطَّلَّ أزرق        نظَرت كما جلَّى على رأسِ رهوة .٣٧٩
  ٥٨٩  الشماخ بن ضرار  الطويل  وأَفْيح من روضِ الربابِ عميق            نظرت وسهب من بوانةَ  بيننا   .٣٨٠



 ٨٩٨

  ١١٤  سالمة بن جندل  الطويل  الفُيول بعد بيت مسردق صدور           هو املدخلُ النعمانَ بيتاً سماؤه  .٣٨١
  ١٨٨  ...  الطويل  وبني أيب قابوس فوق النمارق              وإنا لنجري الكأس بني شروبنا .٣٨٢
٣٨٣. قَواَأل مِاتعاقِم ي املُاوِخخرِت٥٨٩  رؤبة بن العجاج  الرجز  ..........................             ق  
  ٣٣٣  أبو األسود الدؤيل  البسيط  وال أقول لباب الدار مغلوق                وال أقول لقدر القوم قد غليت .٣٨٤
  ١٦٠  األعشى  الطويل  بغبطته يعطي القطوط ويأفق              وال امللك النعمان يوم لقيته      .٣٨٥
٣٨٦.   وازِقله ح هلٍ ليسنمو                            قانِقن همفادي جض٧٥٨  ...  الرجز  ول  
٣٨٧. أفْقٍ أفَّقَا  وي دعب نزِي متقَا                     غأب وا يف البِالدرفَت١٣٢  رؤبة بن العجاج  الرجز  حىت اش  
٣٨٨.  أقْتاد قْنتقاينليلِ نت٢٧٥  العجاج  الرجز  ...........................                       الش  
٣٨٩. ه أسيل د                          جي عن قتيلةُ لنا تبدي يوم٣٥٦  األعشى  اخلفيف  األطواق تزين  

 
  قافية الكاف

  الصفحة  الشاعر  البحر  البيت  م
  ٩٦  ...  الرجز  اَألراك ورق الغزالِ رف                             فَاك شفَتاي لَرفَّت إِذَنْ .٣٩٠
  ٣٧٩  ذو الرمة  الطويل  مهورِ حزوى أو جبرعاِء مالكجب            أما استحلبت عينيك إالَّ حملَّةٌ   .٣٩١
٣٩٢.   كس فْدانَ قومى ونإِنَّ ب                           كص عامعامِ والن٣٢٤  ...  السريع  مثلُ الن  
  ٣٦٩  ابن أيب سلمى زهري  البسيط  طارت ويف كَفِّه من رِيشها بِتك        المِ لَهاغوت كَف الهحتى إذا ما  .٣٩٣
٣٩٤. كحراُء الضهةِ  زرةُ  الغخادش                كلحِ الدنراء يف جهالز لُّجب٢١٠  رؤبة بن العجاج  الرجز  ت  
  ٢١٢  ذو الرمة  الطويل  نجوم وال باآلفالت الدوالك            مصابِيح لَيست باللّواتي يقُودها      .٣٩٥
٣٩٦. ه        مِسجني تيمِ النبمكلَّلٌ بِع          كبه حي مائاحضل رِيقخ ٨١  زهري ابن أيب سلمى  البسيط  رِيح  
٣٩٧.  كَّةُ  الفاجِركَّا يا مكِّي مكَّا                       ما وعجذْحكِّي مم٤٣  ...  الرجز  وال ت  

 
 

  قافية الالم
  
 

  الصفحة  اعرالش  البحر  البيت  م
  ٤٠٠  لبيد بن ربيعة  الطويل  وقد ذهلت أم الصيب عنِ الطّفْلِ                  أتيناك والعذْراُء يدمى لَبانها  .٣٩٨
  ١٤٤  ذو الرمة  الطويل  املُعسلِ الزنجبِيلِ كَطَعمِ رضاباً                  بِه منحت مسواكَها أَخذَت إذا.٣٩٩
  ١٥٩  لبيد  الوافر  أَمالُوها على خورٍ طوالِ                     إِذا أَرووا بِها زرعاً وقَضباً         .٤٠٠
  ١١٣  ...  الرجز  الساحلِ بشطِّ البطِّ تبطُّح                                احملاملِ على تبطَّحن إذا.٤٠١
  ٢٦٦  الكميت  الطويل  ي كُلِّ يومٍ ونهزِلُ  يجد بِنا ف                      ا وطُوله ةاى حب احلَيأَرانا علَ.٤٠٢
  ٤٥٩  األعشى  الكامل  تفْضالِ هشاً فُؤاده جذالَ                  أضحى ابن ذي فائشٍ سالَمةُ  ذو ال .٤٠٣
  ٢٥٩  لبيد بن ربيعة  الطويل  وباطلُ ضاللٌ أم فَيقْضى أنحب                 يحاوِلُ ماذَا املَرِء تسأالن أالَ.٤٠٤



 ٨٩٩

  ٥٢  األعشى  البسيط  ولَست ضائرها ما أَطَّت اإلبِلُ                أَلَست منتهِياً عن نحت أَثْلتنا .٤٠٥
  ٢٢٧  الفرزدق  الكامل  أعز وأَطْولُ بيتاً دعائمه               إنّ الذي سمك السماَء بىن لنا        .٤٠٦
  ٢٣٠  عنترة بن شداد  الكامل  مثلى إذا نزلُوا بضنك املنزلِ                      إن املنيةَ  لو تمثل مثِّلَت  .٤٠٧
  ٣١٧  لبيد  الرمل  سلِّطَ الشيب عليه فاشتعلْ                   إنْ تري رأسي أمسى واضحاً  .٤٠٨
  ٢٣٠  عنترة بن شداد  الكامل  أَشدد وإن يلْفَوا بضنك أنزل              نْ يلْحقوا أَكْرر وإنْ يستلحموا  إ.٤٠٩
  ٤٣٧  كعب بن زهري  الطويل  وآمرت نفْسي أَي أَمري أَفْعلُ                أَنخت بعريِي واكْتْألت بِعينِه .٤١٠
٤١١.هتدرأَو رانَ قد القوم عاسالن م              هِلُوا إِذْ فقُلْتن نم هميلُوا: ج٣٠٦  عبدة بن الطبيب  البسيط  ق  
  ٥٦٨  امرؤ القيس  الطويل  ومسنونةٌ  زرق كَأَنيابِ أَغْوالِ                 أَيقْتلُنِي واملَشرفي مضاجِعي  .٤١٢
  ١٣٨  زهري ابن أيب سلمى  الطويل  فيستعلوا ينالوا أن يوماً جديرون                     عبقريةٌ جنةٌ عليها خبيلٍ.٤١٣
  ١٣٢  اجلعدي  الرجز  واحلباال الطَّلْح ترين غَدا                                 وقاال دليلُها بشرها.٤١٤
  ٤٢٠  أبو طالب بن عبد املطلب  الطويل  نفسه غري عائل له شاهد من                    ال يغلُّ شعرية  صدقٍمبيزان .٤١٥
  ١٥٤  الكميت  الوافر  فَما أَنتم فَنعذركُم لفيلِ                         بنِي رب اجلَواد فَال تفيلُوا  .٤١٦
٤١٧.تزجاواساً ترراً إلَيها أَحعشوم               اصاً عليرونَ لو حِسري ليم٤٨٠  امرؤ القيس  الطويل  قت  
  ٣٣٤  ذو الرمة  الوافر  كقرن الشمسِ أفتق مثَّ زاال                     ترِيك بياض لَبتها ووجهاً  .٤١٨
  ٥٠٨  ربيعةلبيد بن   الطويل  ويفْنى إذا ما أَخطَأَته احلَبائلُ                        حبائلُه مبثوثَةٌ  بِسبِيله  .٤١٩
٤٢٠.  تقَطَعوان طَ اَألفْالَجبى إذا هتهِالَ         حطَ السائلَّ الْغوح وب١١٥  النابغة اجلعدي  البسيط  عنه اجلَن  
٤٢١.حفد الوالئد حوهلن وأسلمت                         ةَ بأكفِّهن٨٤  مجيل بن معمر  الكامل  األمجالِ أزم  
٤٢٢.اها فلمحد   توتباال                    ا رآها اسى عليها اجلس٢٩٧  زيد بن عمرو بن   املتقارب  على املاِء أَر  
  ٤٦٧  ...  الطويل  محجلَةٌ  فيها كَالم محجلُ                 شرود إِذا الراؤون حلُّوا عقَالَها .٤٢٣
  ٤٥  أحيحة بن اجلالح  الوافر  ونفْس املرِء آوِنةً  مكُولُ                  صحوت عنِ الصبا واللَّهوِ غُولُ  .٤٢٤
  ٥٥٧  ...  الرمل  أَينما الريح تميلْها تملْ                               صعدة نابِتة يف حائر .٤٢٥
  ٣٨٤  أبو النجم  الرجز  ............................               جاف عن التغزلِصلب العصا .٤٢٦
  ٣١٧  ...  البسيط  وما أرعويت وشيباً رأسي اشتعال         ضيعت حزمي يف إبعادي األمال  .٤٢٧
  ١٤٩  األعشى  البسيط  تمشي اهلُوينا كما يمشي الوجي الوحلُ          غَراُء فَرعاُء مصقُولٌ عوارِضها.٤٢٨
٤٢٩.راِء غَمإِذَا الْجِر رقَصت هانندي                 عبِي اصنتاس امرو يرلِ جح٢٦٤  بدر بن حارثة  املنسرح  املُس  
  ٦١١  طريح  الكامل  عقدت علَى جِيد الغزالِ اَألكْحلِ              فاستيقَظَت منه قَالئدها الَّتي  .٤٣٠
٤٣١.نِهِميبأَع وهسوا مث جبصوصمسِ قد زاالَ              فاعنُ الشوقَر هفَوت٣٨١  ...  البسيط  مث اخ  
٤٣٢. اَءكيح يفَاقْن–  لَمي   –ال أبا لَكلِ            واعإنْ مل أقْت سأموت ي امرؤ١٦٨  عنترة بن شداد  الكامل  إن  
  ٤٤٩  األخطل  الكامل  الالمنتك نفسك يف اخلالء ض                   فانعق بضأنك يا جرير فإمنا.٤٣٣
  ١٣٥  امرؤ القيس  الوافر  فبينا املرء يف األحياء طود                       رماه الناس عن كثب فماال.٤٣٤
  ٥٥  لبيد ابن أيب ربيعه  الرمل  قُردمانِيا وتركاً كالبصلْ                    فَخمةً  ذَفْراَء ترتى بالعرى       .٤٣٥
٤٣٦.تهيلُ فَذَاحانِبِه تج دنها عييد                              تدر مث بائت٥٣٩  ساعدة بن جؤية   الوافر  بالو  



 ٩٠٠

٤٣٧.  جنِ الْميف غُص شهعٍ يبن عالِ                 فَرحالْم يددى شدالن غَزِير ٢٥٤  األعشى  اخلفيف  د  
  ٣٥٨  امرؤ القيس  الطويل  صفيف شواٍء أو قَديرٍ معجلِ              منضجٍ   فظلّ طُهاةُ  اللّحمِ من بنيِ.٤٣٨
  ٧٨  ذو الرمة  الطويل  وجيدك إال أا غري عاطل                  فعينك عينها ولونك لوا        .٤٣٩
  ٤٢٩  امرؤ القيس  الطويل  وأَوصاليولو ضربوا رأسي لَديك                فقلت يمني اللَّه أَبرح قاعداً .٤٤٠
  ٢١  امرؤ القيس  الطويل  بنا بطْن خبت ذي حقاف عقَنقَلِ            فلما أَجزنا ساحةَ  احلي وانتحى.٤٤١
٤٤٢.  قصاد اخرص قَعنى يتلْ                        فمجسٍ وزرج ا ذاتوهبلح٦٠٤  لبيد بن ربيعة  الرمل  ي  
٤٤٣.نحكماِء فن ،ني ما املُزنِصابِنا ف                   ،امينا وال كهف دعيلُ يخ١٧٧  لسموأل بن عادياا  الطويل  ب  
٤٤٤.نفَه ،ضاتواحلصى معتر ضمر                يحلُ والظِّلُّ ساكنةٌ، والردتع٢٣  القطامي  البسيط  م  
٤٤٥.ا وهفَعرا     يف اآللِ يهضفخلُ                           يحس هكَأَن لُوحي ١٠٥  ملسيب بن علسا  الكامل  رِيع  
  ١٨٦  األعشى  البسيط  أنْ هالك كلُّ من يحفَى وينتعلُ          يف فتيةٍ  كسيوف اهلند قد علموا  .٤٤٦
٤٤٧.  همقَو نةٍ  مومٍ سادلْ                           يف قُرهتفاب إلَيهم رهالد ظَر٣٧٤  لبيد بن ربيعه   الرمل  ن  
  ١٥٠  النجم العجلي أبو   الرجز  ...........................                     لِعن فُ اًالنك فُِسمأَ ةجيف لَ.٤٤٨
  ٢٧٠  كثير عزة  الطويل  نْ تقويل له مهالفال تكْرميه أ                   فيا عز إنْ واشٍ وشايب عندكم  .٤٤٩
  ٥٦  كعب بن زهري  البسيط  ........................                      فيها على اَألينِ إِرقالٌ وتبغيلُ.٤٥٠
  ٤٧١/٧٣٠  ن ربيعةلبيد ب  الرمل  وقَدرنا إنْ خنى دهرٍ غَفَلْ                     قالَ هجدنا فَقَد طالَ السرى  .٤٥١
  ١٥٢  أمية ابن أيب الصلت  البسيط  فيها الفَرارِيس والفُومانُ والبصلُ       كَانت لَهم جنةٌ  إذْ ذَاك ظَاهرةٌ      .٤٥٢
  ٢٣٥  جندب بن املثىن  الرجز  قُطْن سخام بأَيادي غُزلِ                         كأنه بالصحصحان اَألنجلِ .٤٥٣
  ٣٤٤/١٦٨  امرؤ القيس  الطويل  غَذَاها نمري املَاِء غَري محلَّلِ                 كَبِكْرِ املُقاناةِ  البياضِ بِصفْرةٍ    .٤٥٤
٤٥٥.       هتلَامس ثَى وإن طالَتولُ         كُلُّ ابنِ أُنمحباَء مد٨٢  زهري ابن أيب سلمى  البسيط  يوماً علَى آلَةٍ  ح  
  ٢٧٠  كثير عزة  الطويل  لقُلنا تزحزح ال قريباً وال سهال             كما لو وشى واشٍ بعزةَ  عندنا  .٤٥٦
  ٦٠٢  األعشى  البسيط  فلم يضرها وأوهى قَرنه الوعلُ                كناطحِ صخرةٍ  يوماً ليوهنها  .٤٥٧
  ٥٠٣  ساعدة بن جؤية  الطويل  فاعل غري رغَّبيت وإن وإين                       غَزويت هو إنه لدهري لقُلت.٤٥٨
  ١١٧  كعب بن زهري  البسيط  فَجع وولْع وإخالَف وتبديلُ                 لكنها خلَّةٌ  قد سيطَ من دمها  .٤٥٩
  ٥٢  لبيد بن أيب ربيعه  الكامل  ثَّلوله العال وأَثيث كُلّ مؤ                          هللا نافلة األجلّ األفْضل .٤٦٠
  ١٩٤  ذو الرمة  جمزوء الوافر  ......................                                 طَلَلُ موحشاً َ لمية.٤٦١
  ٤٦٢  امرؤ القيس  الطويل  أَثَرنَ الغبار بالكَديد املُركَّلِ                إذا ما الساحبات على الونى  مسحٍ.٤٦٢
  ٣٤٨  كثري عزة  املتقارب  وال يبتغني الدماث السهوال                   من الالِء حيفرن حتت الكُدى  .٤٦٣
  ١٢٣  ذو الرمة  الطويل  كحلال واألعني اللمس الشفاه ذوات       مرهة غري يف البيض املشرقات من.٤٦٤
٤٦٥.  رِقتى إذا عةٍ  الذِّفْراخضاألعالمِ جمهولُ عرضتها     من كلِّ ن ٦١٦  كعب بن زهري  البسيط  طامس  
  ٦١١  طريح  الكامل  وجرى الوِشاح علَى كَثيبٍ أَهيلِ             نامت خالخلُها وجالَ وِشاحها .٤٦٦
  ٢٩٠  ...  الوافر  لنا حتى جياوِزها دليلُ                         نجوس عمارةً  ونكُف أُخرى .٤٦٧



 ٩٠١

  ٢٠٥  ...  الرجز   فإن استطعت فمت وأنت نبيلُ            والعز يف حسمِ املطامعِ كلِّها      .٤٦٨
  ٢٥٣  ...  السريع  رِع منه الزمن املاحلُـيم                  لُه ـائلُ القَولَ الذي مثــوالق.٤٦٩
  ١٥٢  حسان بن ثابت  املتقارب  الفوم واحلوقل طعامكم                 وأنتم أناس لئام األصول            .٤٧٠
  ٤٦  ورقة بن نوفل  الطويل  منزلُ الصدر يشرح وحي اِهللا من                  معهما وميكَالُ يأْتيه وجِبرِيلُ.٤٧١
  ٧٨  امرؤ القيس  الطويل   بِمعطَّلإِذَا هي نصته والَ            وجِيد كَجِيد الرئْمِ لَيس بفَاحشِ       .٤٧٢
  ٥٦٢  سالمة بن جندل  الوافر  شحيذ الْحد عضبٍ ذي فُلُولِ                     ورِدئي كُلُّ أبيض مشرفي  .٤٧٣
  ٦٣٠  األعشى  البسيط  وقد حياذر مين مثّ ما يئلُ                     قد أخالس رب البيت غفلته  و.٤٧٤
  ٢٩٥  لبيد بن ربيعة  الطويل  لُائصإذا كُشفَت عند اإللَه احلَ              ه  يععلم سيوماً سي امرئٍ وكلُّ .٤٧٥
٤٧٦.انَ وكَمبٍ من رفَاجِرٍ قَلْبِ على ذَن       ابفَت بِ منانَ الذي الذَّنلَى رج٣٠٧  ...  الطويل  وان  
٤٧٧. د ىعما أَسؤثلٍ ولكنثايل                      مد املُؤثل أَماملَج رِكد٥٢  امرؤ القيس  الطويل  وقد ي  
  ٥٢٩  الشنفرى  الطويل   ولوال اجتناب الذَّأْم مل يلْف مشرب                  يعاش بِه إلَّا لَدي ومأْكَلُ.٤٧٨
٤٧٩.  لَين بهقْتفي فيبذي س الِو                 وليسببن حٍ وليسمبذي ر ١٠١  امرؤ القيس  الطويل  ليس  
  ٣٧٧  النابغة الذبياين  الوافر  فليس كَمن يتيه يف الضاللِ                      ومن يغرِف من النعمان سجالً .٤٨٠
٤٨١.٣٥٦  ...  الرجز  ................................                       قوا أحالمنا األثاقالونت  
  ١٤٦  ...  الطويل  رجاالً وخيالً غري ميل وال عزل                    وحنن مألنا كل واد وفجوة  .٤٨٢
٤٨٣.  غَتر وقَد الَدبالكُوم اجل قلْصال                   ونمهلا ح جضنها ومل تت٣٥٩  ابن مقبل  الطويل  أَجِن  
٤٨٤.اطَيا ناجلَ حلَب العيال لكْيلمأَ              هشفق لَعالَ سِأْى الر تشفق ى اجلَلَع٦٠٢  احلسن بن محيد  البسيط  لِب  
  ٢٧٠  كعب بن زهري  البسيط  إنك يا بن أيب سلمى ملقتولُ                     يسعى الوشاةُ  جبنبيها وقولُهم  .٤٨٥
  ٢٦/٩٥/٧٣٢  حسان بن ثابت  الكامل  بردى يصفَّق بالرحيقِ السلْسلِ                 يهِم  يسقُونَ من ورد البرِيص علَ.٤٨٦
  ٢٢٣  لبيد  الوافر  كَما خرج السراد من النقالِ                يشك صفاحها بالروقِ شزراً       .٤٨٧
  ٢٥٢  علي ابن أيب طالب  الطويل  فهم عنده يف نِعمةٍ  وفَواضلِ                     يلوذُ به اهلُالّك من آلِ هاشمٍ   .٤٨٨
  ٥٩٣  رؤبة بن العجاج  الرجز  ال جعبرِيات وال طَهاملَا                         يمِسني عن قَس اَألذَى غَوافلَا .٤٨٩
  ١٢٩  القطامي  البسيط  على األعجاز تتكلُوال الصدور              يمشني رهواً فال األعجاز خاذلةٌ  .٤٩٠
  ٥٩  عمرو بن قميئة  الكامل  زبد الفحول معانها بقلُ                           يهب املخاض على غوارا  .٤٩١

 
  قافية امليم

  الصفحة  الشاعر  البحر  البيت  م
  ٤٠٩  زهري ابن أيب سلمى  الطويل  ؤياً كحوضِ اجلد مل يتثلمِون                   أثايفَّ سفْعاً يف معرسِ مرجلٍ   .٤٩٢
  ٦٢١  ...  خملع البسيط  أخو حمافظة إذا نزلت به                               دهياء داهية من األزل .٤٩٣
  ٣٨  جلدة اليشكري أبو  اخلفيف  يف حديث من دهرهم وقدمي                      إخوة قرشوا الذنوب علينا .٤٩٤
  ١٤١  ...  الطويل  ا نعما حوما وعزا عرمرما                     راً بأمجاد النعام عهِدتها  أَدا .٤٩٥
  ٦٩  النعمان بن عدي   الطويل  وصناجةٌ  تجذُو على كلِّ منِسمِ              إذا شئْت غَنتين دهاقني قَرية  .٤٩٦



 ٩٠٢

  ٥٥٠  ...  الطويل  والَ تجزعي كُلُّ النساِء يتيم                         تثَبتي  أَفَاطم إِني هالك فَ .٤٩٧
٤٩٨.   مِ                أفاطم قد ابليت يف نصر أمحديحر ادببالع باة رضرم٦٣٤  علي ابن أيب طالب  الطويل  و  
٤٩٩. هائي أفاطم السيف ذميم غري                       فلست يد٦٣٤  علي ابن أيب طالب  الطويل  بلئيم وال برِعد  
  ٤١٣  عنترة بن شداد  الوافر  بإبعادي وقد أَمنو وناموا                    أال يا عبلَ قد شمت األعادي   .٥٠٠
٥٠١.      فَهيض الكلب حبنال ي احتمال املغارم               إىل ماجِد آداهت٣٦٧  ...  الطويل  وال ي  
  ٤٨٧  أبو ذؤيب اهلذيل  الوافر  دهماً خالَجا دهماً إِخالُه فَبِت                      فَهاجا أَرقُبه البرق أَمنك .٥٠٢
  ٥٥٣  أمية ابن أيب الصلت  الرجز  وأي عبد لك ال أملّا                                تغفر اللّهم تغفر مجا  إن  .٥٠٣
٥٠٤. تحٍ  أناخرصمامِ مارِ الغم                 مااملاِء أصح نطْلوقٍ ممب جود٥٢٣  ...  الطويل  ي  
  ١٤٠  صقر بن حكيم  الرجز  بسطَةُ  كَف ولسان عارِمِ                     إني امرؤ يذُب عن محارِمي   .٥٠٥
  ٤٦٠  ...  الرجز  من ناعم األراك والبشام                           بالعصا على أغنامي أهش .٥٠٦
  ١٥  األعشى  الطويل  تخالطُ قنديداً ومسكاً مختما               بِبابِلَ ملْ تعصر فجاءت سالفَةً    .٥٠٧
  ٢٣٣  أيب سلمىزهري ابن   الطويل  تحملْن بالعلْياِء من فوقِ جرثُمِ          من ظعائنٍ     ىتبصر خليلي هل تر .٥٠٨
  ١٧  عاهان بن كعب  الوافر  ودونَ ذيادها عطَن منِيم                         تبك احلَوض عالَّها ونهلَى   .٥٠٩
  ٥٦٨  األعشى  املتقارب  ر أتبعه أزرقي حلم                                   تدلّى حثيثاً كَأنّ الصوا  .٥١٠
٥١١. ي مقسها  تيفَتصع زالَت قَد ذانِب             ومطْماملاِء م يها من أَتورد٣٦/٧٣٤  علقمة بن عبدة   البسيط  ح  
٥١٢.   الفالَ وتنوشه وحش م                تقلّبهسور القشاعالن رابأس اجلو ١٩٤  عنترة بن شداد  الطويل  من  
٥١٣.  ابِكنيات على السقد أَنْجاذ                       امواإللْج راجاإلس نلَه٦٩  أبو داؤود  اخلفيف  ع  
  ٢٠١  أمية ابن أيب الصلت  الوافر  بكفيه املنايا واحلتوم                                   حناين ربنا وله عنونا   .٥١٤
٥١٥.   لوائه حتت سار و امللوك عراع                خلع العرى و األقوامشجر ٤٦٥  مهلهل بن ربيعة  الكامل  ر  
٥١٦. بصن تشواَء مبطَ عايا خاملَن أيتمِ          رهرفي رعمخطى ء ين تمو هتم٣٩٤  زهري ابن أيب سلمى  الطويل  ت  
٥١٧.  عرالَ ت دليوا خقَالُوا يى ونفَور              ه وهجالو تكَرأَنو فَقُلْتمه ٢٢٠  أبو خراش اهلذيل  الطويل  م  
  ٤٤٤  ذروة بن جحفة   الرجز  فَهي تمطَّى كَمطا احملمومِ                       شممتها إذْ كَرِهت شميمي  .٥١٨
٥١٩. ع  بر تأَنئُون وطخي كباد                           وماملَنايا واحلُت ك٤٠  ابن أيب الصلتأمية   الوافر  بكَفَّي  
  ٥٤٤  األعشى  الطويل  كأحقب بالوفراِء جأب مكدمِ            عرندسةٍ  ال ينفُض السري غَرضها   .٥٢٠
٥٢١.   ردصم كُلُّهن ابِسنخ سغُب                     متةِ  كالفَرِيشِ شنبالز ده٥٦٦  طريح  الكامل  ن  
  ٢٠٥  ...  الرجز  فدارت عليهم فكانت حسوماً              اً عقيما      فأرسلت رحياً دبور .٥٢٢
٥٢٣. لَفأرسكأَ عاالًا رِها رهوهان                       جراد زهته ريح أَفَ جندت٥٦٤  ...  الطويل  ماه  
  ٥٥٠  ...  الطويل  ى منكُم أَتأَيموإنْ كُنت أَفت                 فَإنْ تنكحي أَنكح وإنْ تتأَيمي   .٥٢٤
  ٥٢٩  أوس بن حجر  الطويل  فذَرنِي وأَكْرم من بدا لك واذْأَمِ           فإن كُنت ال تدعو إىل غري نافعٍ   .٥٢٥
  ٢٠٦  عبد العزيز بن زرارة   الوافر  تتابع فيه أعوام حسوم                           ففرق بني مجعهم زمان      .٥٢٦
٥٢٧.   قفّى عليها العرم ةٌ                            ومأربوِسي أُسؤت١٤٢  األعشى  املتقارب   فَفي ذَاك للم  
  ٤٠٨   وعلة بن احلارث  الكامل  عظمى ُألوهنن سطوت ولئن                      جلالً ألعفون عفوت فلئن .٥٢٨



 ٩٠٣

٥٢٩.   قفن شيهه يف مديزفال ت                    سؤومم دن الشويد فيف٤٠٦  علقمة بن عبدة   البسيط  وال الز  
  ٩٠  األعشى  الطويل  وكان انطالق الشاة من حيثُ خيما        فلما أضاَء الصبح قام مبادرا      .٥٣٠
  ٩٠  زهري ابن أيب سلمى  الطويل  املُتخيم احلاضر وضعن عصي                   زرقاً جِمامه  املاء وردن فلما .٥٣١
  ١٤١  سفيان بن احلارث  املتقارب  الزروع العرِما هيف قرغَو                             دالَي البِف مهبر مهقَزمفَ .٥٣٢
  ٣٠٤  رؤبة بن العجاج  الرجز  ..........   ................                         فنام لَيلي وجتلَّى مهّي .٥٣٣
  ٧٥  أبو داؤود  اخلفيف  مستجاف يضلُّ فيه الشكيم          فهي شوهاُء كاجلُوالق فُوها             .٥٣٤
  ١٦٢  العجاج  الرجز  .............................               قَواطناً مكّةَ  من ورق احلَمي .٥٣٥
٥٣٦.  مكأَنَّ القَو أْنض موا لَحشع                 طُالَهم التجونَ قد معن م١٣١  ذو الرمة  الوافر  فَه  
٥٣٧.  وهدرا إِذ حكأَنَّ فَداَءه                             يمتي لَكس لَه٢٠٣  ...  الوافر  أَطافُوا حو  
٥٣٨.  هبةٍ  نضمن ف لُجمه دكأَن                فْصومم ى احليذاربٍ من علْع٢٤٢  ذو الرمة  البسيط  يف م  
٥٣٩.   هنم ئيمترِى ٍء سكُلُّ ام                                 يمئها ينم أَو سر٥٥٠  يزيد بن احلكم   الرجز  الع  
  ٦٣٠   بن ضمرة بن ضمرة  السريع  عامرِيينِ ولَم تكْلَمِللْ                               الَ واَءلَت نفْسك خلَّيتها   .٥٤٠
٥٤١.   جلله اإلحمالِ كاألدم                 ال يربمونَ إذا ما األفق الشتاِء من ٢٥٣  النابغة الذبياين  البسيط  برد  
٥٤٢.   قَذَّفالحِ مي السشاك دى أَسمل                    لَد هأَظْفار دبقلَّمِ   له ل١٢٦  زهري بن أيب سلمى  الطويل  ت  
  ٣٩٨  النابغة الذبياين  الوافر  حذار غد لكلّ غد طعام                           لست بذاخرٍ لغد طعاماً   .٥٤٣
  ٣٩  ...  الطويل  سريع إىل داعي الندا والتكرم                      لكل قريشي عليه مهابة   .٥٤٤
  ٥٣٠  حسان بن ثابت  اخلفيف  يف مقامٍ وكلُّهم مذْموم                          ا مجيعاً  ملْ يولوا حىت أبيدو .٥٤٥
  ٢٨١  عنترة بن شداد  الكامل  تبسمِ لغيرِ نواجِذَه أَبدى                           أُرِيده نزلْت قَد رآين لَما .٥٤٦
٥٤٧. ي رالغ لْلَنا اجلَفَناتمعبالض وأَ            حى نسافُينطُقْا يرنَ من نجدة د٧٤  حسان بن ثابت  الطويل  ام  
  ٧٦٤  األعشى الطويل  وسيِسنبر واملَرزجوش منمنما      جلَّسانٌ عندها وبنفسج       لنا .٥٤٨
  ٤٧٩  الطرماح  الرمل  ربِياُء النسامذَات صر جِ                             لَيلَةٌ  هاجت جماديةٌ    .٥٤٩
  ١٤  ابن قيس الرقيات  املنسرح  إرما وقَبلها عاداً أدرك                                   أوله بناه تليداً مجداً .٥٥٠
  ٧٧  ذو الرمة  البسيط  وِميوالشمس حيرى هلَا يف اجلَو تد         معرورِياً رمض الرمضاِء يركُضه  .٥٥١
  ٣٠٤  ...  الطويل  كذلك يف الدنيا تعيش البهائم                       ارك هائم وليلك نائم .٥٥٢
  ٢١٦  عنترة بن شداد  الكامل  أم هلْ عرفت الدار بعد توهمِ                هلْ غادر الشعراُء من متردم   .٥٥٣
٥٥٤. مطٌ هسى وضرت األنام بِحهِمإذَا            كْم ى نزلَتدي إحالظَمِ الليع٥٣  زهري بن أيب سلمى  الطويل  بِم  
  ١١٧  عمر بن أيب ربيعة  الطويل  فَقَد سيطَ من لَحمي هواك ومن دمي        هنيئاً لكم قتلي وصفو موديت  .٥٥٥
٥٥٦. و آسو   نسوسو ورمو خريِي   زمناإذا كان همشخم تحرو ٧٦٤ األعشى الطويل  ن 

٥٥٧.   مقك وإن تصقتنا نأَ عننوإن ت                وأنفُك راغم وزؤضظُّك م٥٨١  ...  الطويل  فح  
٥٥٨. ا  ـَوإِنا وإنددى عا كاحلَص                    ـبراما عيهبِ اليت فو احلَر١٤١  لسالمة بن جند  الوافر  ن  
  ٢٥٧  عنترة بن شداد  الكامل  األعلَمِ كَشدقِ فَريصته تمكُو                   مجدالً تركْت غَانِية وحليلِ .٥٥٩



 ٩٠٤

  ٢٨٢  ...  البسيط  ورمبا ضحك املكروب من عجب         السن تضحك واألحشاء تضطرم .٥٦٠
٥٦١.   ونرجس واليامسني ٧٦٤ األعشى الطويل  نٍ تغيمايصبحنا يف كلّ دج        وشاهسفرم 

  ٢٤  ...  الطويل  وولّت على األدبارِ فرسانُ خثْعما       ويف ناتقٍ أجلَت لَدى حومةِ  الوغَى .٥٦٢
  ٤٩٥  أمية بن أيب الصلت  الوافر  وما فاهوا به هلُم مقيم                            وفيها لَحم ساهرةٍ  وبحرٍ  .٥٦٣
٥٦٤. الَقَو إِلبليس رب العبأَ                         ادن اخرج دحراً لَيعناً ذَي٥٣٠  أمية بن أيب الصلت  املتقارب  ماوؤ  
  ٣٦٠  علقمة بن عبدة  البسيط  على دعائمه ال بد مهدوم                      وكلُّ بيت وإن طالَت إقامته .٥٦٥
  ١٩٤  عنترة بن شداد  الطويل  يعض على كَفَّيه عضةَ  نادمِ                 غادرت ثاوياً وكم فارسٍ يا عبلَ .٥٦٦
  ٢٠٧  أمية بن أيب الصلت  الوافر  حسوم مقْتبل الدهر وهذا                         عام فَرط من لبِنائها وكم .٥٦٧
  ٤١٦  عمرو بن حين   الطويل  أقمنا له من ميله فتقوما                         وكنا إذا اجلبار صعر خده   .٥٦٨
  ٤٢٤  زياد األعجم  الوافر  كَسرت كُعوبها أو تستقيما                  وكنت إذا غَمزت قَناةَ  قَومٍ   .٥٦٩
  ٤٧٥  امرؤ القيس  الوافر  كأن مناخها ملقى جلام                       وماء آسن بركت عليه  .٥٧٠
٥٧١. ا ومناتأَن نى مرا يمجِبٍ معتمِ                  سرمرتمل ي باحلَر هتنب٥٦٦  أوس بن حجر  الطويل  ولو ز  
  ٣٩٨  عنترة بن شداد  اخلفيف  هو ذخري وفارج هلمومي                       ومعيين على النوائبِ ليثٌ   .٥٧٢
  ١٤٣  النابغة اجلعدي  املنسرح  يبنون من دون سيله العرما              ومن سبأ احلاضرين مأرب إذ        .٥٧٣
٥٧٤.   هضرمن دون ع وفن جيعلِ املعرمومن ال يتقِ الشتم يشتمِ          و ٥٤٤  زهري ابن أيب سلمى  الطويل  يفره  
٥٧٥. منو كلَيونَ، عحقبلَهم الكَاشو              لَيكى عمنّ قد اهلَو لَو فعن ٢٦١  عبيد اهللا بن عبد اهللا   الطويل  النم  
  ٤٠٥  كعب األشقري  السريع  قد قُلْت فيه غَير ما تعلَم                          يا أَيها الزارِي على عمرٍ  .٥٧٦
٥٧٧.    أَهلُه هذا من زمان يا ويح                      حمسوم هعليه وخري ٢٠٥  ...  الرجز  أَلْب  
  ٢١٦  ساعدة اهلذيل  البسيط  يرفُلْن بعد ثيابِ اخلالِ يف الردمِ           يذرِين دمعا على األشفار مبتدرا   .٥٧٨
  ٤٩٥  كثري اهلذيلأبو   الكامل  وعميمها أَسداف لَيلٍ مظْلمِ                  يرتدنَ ساهرةً  كأَنَّ جحيمها  .٥٧٩
٥٨٠. عصائ رهواً  يرين نل القيامِ                       باً يركُضكالرج ٥٦٤  لبيد بن ربيعه   الوافر  سوابقهن  
  ٢٠٣  ...  الكامل  .  ...........................                 يلُوك من حرد علَي اُألرما .٥٨١
  ٦١٠  محيد بن ثور  الطويل  بِأُخرى املَنايا فَهو يقْظانُ نائم                   ينام بإحدى مقْلَتيه ويتقى   .٥٨٢

 
  قافية النون

  الصفحة  الشاعر  البحر  البيت  م
٥٨٣. تأثَر يمث الغ تعزكما                      عنه ن حاد بعن األز ٢٣٢  النابغة الذبياين  الوافر  الظِّعان  
  ٥٧٩  مجيل بن معمر  الطويل  بسرك عمن سألين لضنني                      أجود مبضنون التالد وانين   .٥٨٤
  ٢٣٤  ...  املنسرح  غَبن جِوارهم أناس الدار ويف                       أراك ال الدار يف أَجول .٥٨٥
  ١٩٣  الشماخ بن ضرار  افرالو  عرابةَ  فاشرقي بدم الْوتني                إِذا بلَّغتين وحملْت رحلي         .٥٨٦
٥٨٧.  تا امشأز الثِّقاف ضونا                       إذا عبةً  زنزوشع مه٣٢١  عمرو بن كلثوم  الوافر  وولَّت  
  ٤٢٤  لىنون ليجم  الطويل   إذَا غَمزوها بِاألكُف تلني                    أالَ إنما لَيلَى عصا خيزرانةٍ    .٥٨٨



 ٩٠٥

  ٤٤٣  أمية بن أيب الصلت  البسيط  باخلَيرِ صبحنا ريب ومسانا                    احلمد للَّه ممسانا ومصبحنا  .٥٨٩
  ٢٣٣  ملعلوط بن بدل السعديا  الكامل  يوناع راقهنأبكني عند ف                      ةقًيوس حزمٍإن الظعائن يوم  .٥٩٠
  ٤٢٠  عبد اهللا بن احلارث السهمي  البسيط  قولَ الرسولِ وعالوا يف املَوازينِ             ا رسولَ اهللا واطَّرحوا  إنا تبِعن .٥٩١
  ٥٧٩  قعنب بن أم صاحب  البسيط  ....    ........................           أين أجود ألقْوامٍ وإنْ ضنِنوا .٥٩٢
  ١٥٠  النابغة الذبياين  الوافر  مفجعةٍ  على فننٍ تغين                         بكاَء حمامةٍ  تدعو هديالً   .٥٩٣
  ٥٨٣  ...  الوافر  على أبوابه حلقاً عزينا                              ترانا عنده والليل داج   .٥٩٤
  ٤٩٩  عمرو بن كلثوم  الوافر  فُونامقَلَّدةً  أَعنتها ص                            عاكفَةً  عليه   يلَتركَنا اخلَ .٥٩٥
  ٥٤٢  املثقب العبدي  الوافر  أَهذَا دينه أَبداً ودينِي                           تقُولُ إِذا درأْت لَها وضيِين  .٥٩٦
٥٩٧.   هتبصأَن كصم نلُ موائبالذَّنِنيِ                           ت هيرهأَس بوال٦٣١  الشماخ بن ضرار  فرالوا  ح  
٥٩٨.  يفَانلضل رِكدذَا ق كفْؤج                     فَاني اجلف غْفَانلَى الرفْأً ع٧٣  ...  الرجز  ج  
  ٣٩  ...  البسيط  على الربية باإلسالم والدين                 حاشا قريشا فإن اهللا فضلهم  .٥٩٩
  ٦٣٢  رؤبة بن العجاج  الرجز  أوطنت أرضاً مل تكن من وطَين                حىت رأى أهلُ العراقِ أنين .٦٠٠
  ١٦٦  ...  البسيط  وينزعوا عنهم قمالً وصئبانا               ساخني آباطهم مل يقذفوا تفَثا  .٦٠١
  ٥٠٧  ربيعة لبيد بن  الكامل  من بنيِ أَصفَر فاقعٍ ودفان                     سدماً قَدمياً عهده بأَنيِسه   .٦٠٢
  ١٩٣  رؤبة بن العجاج  الرجز  ...............................                 على أخالّء الصفاء الوتنِ .٦٠٣
  ٦٢  عمرو ابن كلثوم التغليب  الوافر  ثُبِينا عصباً خيلُنا فَتصبِح                            علَيهِم خشيتنا يوم فَأَما .٦٠٤
  ٢٩٠  ...  املتقارب  سادم موثقينا ءوأبنا                                 نا ديارهم عنوةفجس .٦٠٥
  ١١٧  ...  الطويل  فلست علَى تسويطها بِمعان             فُسطها ذَميم الرأي غري موفَّقٍ    .٦٠٦
  ١٥٨  القطامي  البسيط  األغصانا يقضب القيامِ شئز                  متوجساً صواَ صبيحة فَغدا .٦٠٧
  ٥٨٣  ...  الوافر  ضرحن حصاه أَشتاتاً عزِينا                     فلما أَنْ أَتين على أَضاخٍ  .٦٠٨
٦٠٩.   اَءهرو تروبٍ كَركرم بفَيا ر          فككت ٣٣٠  امرؤ القيس  الطويل  الغلَّ عنه ففداين وعان  
  ٧٦٨  ابن تيمية    مضمون منه بأوضح التبيان         السياق يبني ال  وإيراد :الواق .٦١٠
  ٥٩٩  النمر بن تولب  الوافر  إِذا علقَت حبائلُها بِرهنِ                         كَنود ال متن وال تفادي  .٦١١
٦١٢.   ا أنيس رعاَء ليسلدى ج                   ا الدليلُ مبطمئن ٣٧٩  النابغة الذبياين  وافرال  و ليس  
٦١٣. لقَد ضخمها قَلْبِي يف تتدوكما                م ضخمرِجيِه يف تإِب ن٢٥٥  ...  البسيط  اللَّب  
  ١٣٤  امرؤ القيس  الطويل  كخطِّ الزبورِ يف عسيبِ يمان               لمن طَلَلٌ أَبصرته فَشجاين   .٦١٤
  ٤٩٩  النابغة  الطويل  عتاق املهاوي واجلياد الصوافن                     روبة بفنائهاقبة مضلنا  .٦١٥
  ٤٨٩  الطرماح  الطويل  بِمصدانَ أَعلى ابين شمام البوائن         هلَا كلَّما رِيعت صداةٌ وركْدةٌ    .٦١٦
  ٢٤٥  ذو األصبع  البسيط  يرميين بالنبلِ زاًحمتج لظلَّ                  كبد يف الناس أنَّ لو عم ابن يل .٦١٧
٦١٨. نئقْسطَ ممأَش نم ئْتا ش١٧٩  ...  الرجز  تقمص كفاه حببل الشن                      م  
  ٢٨٣  ...  الرجز  يرمي ا أَرمى من ابنِ تقْنِ                  ذاذ خشنِ ـرِبيات قن يثْـم .٦١٩



 ٩٠٦

٦٢٠. نوتلح صائب نا                    أحياناً منطقما كانَ لَح احلديث ٢٥٠  مالك بن أمساء بن خارجة   اخلفيف  وخري  
٦٢١.   دح ةَ  ذاتوهثْلَ رنا مبصحافَظَةًٍ                       نينا مابِقا الس٥٦٥  عمرو بن كلثوم  الوافر  وكُن  
  ٤٠٩  النابغة   الطويل  ...................................       وسفْع على ما بينهن حواضن .٦٢٢
٦٢٣.   نيترنِ منِ قَذَقَييهمهوم                     نيتمال بالس تم١٧١  ...  الرجز  قطعته بالس  
٦٢٤. أْرِمكُلَّ ون ةاشاً                              رِعاًء نابِتشوح نبينا لَه١٢  لكميتا  الوافر  وحاط  
  ٥٨٣  الكميت  الوافر  كَتائب جندك شتى عزِيناً                     ونحن وجندلٌ باغٍ تركْنا   .٦٢٥
  ١٨٣  امرؤ القيس  الوافر  معيزهم حنانك ذَا احلَنان                  ويمنعها بنو شمجى بنِ جرمٍ   .٦٢٦
  ١٧٩  ...  الرجز  اً فَإِنيـإِنْ تك لَدناً لَين                        وصِ تعوذْ مني يا مسد اخلُ .٦٢٧
  ٣٧٠  ...  املنسرح  حبثَ املُضالَّت لما يبغينا                       يبحثْن باَألرجلِ واأليدينا   .٦٢٨
  ٤٧٥  زهري ابن أيب سلمى  البسيط  اَألسنِ املائحِ ميد الرمح يف يميد                 أناملُه مصفَراً القرنَ يغادر .٦٢٩

 
  قافية اهلاء

  الصفحة  الشاعر  البحر  البيت  م
  ٤٤٥  أبو ذؤيب اهلذيل  الطويل  كعفر التراب كل شيء ميريها              أتى قريةً  كانت كثرياً طعامها  .٦٣٠
  ١٧  ...  الرجز  فخلِّه حىت يبك بكَّة                               إذا الشريب أخذته أكَّة  .٦٣١
  ٦٢٨  ...  الطويل  ومل أطلب العتىب ولكن أزيدها        إذا رغمت تلك األنوف مل ارضها   .٦٣٢
٦٣٣.   تبوقُر دوِ مه أنــلل        إذا ما بِساطُ اللّهـــماطُـذّاتومنارِقُه ١٨٨  بن منري  حممد بن عبد اهللا  الطويل  ه  
  ٢٠٢  ...  الرجز  يحرد حرد الْجنةِ  اْملُغلَّة                  أقْبلَ سيلٌ جاَء من أمرِ اللَّه        .٦٣٤
  ٤٦٨  ذو الرمة  الطويل  بِنا مطْرحاً أَو قَبلَ بينٍ يزِيلُها                  أملّا مبي قبلَ أنْ تطرح النوى   .٦٣٥
  ١٩٤  النجم العجلي أبو   الرجز  قَفْراً وآجالُ الوحيشِ غَنمه                       أَمسى يباباً والنعام نعمه   .٦٣٦
  ٤٣٧  إبراهيم بن هرمة  املنسرح  ضنت بِزاد ما كَانَ يرزؤها                        إِن سلَيمى واللَّه يكْلَؤها  .٦٣٧
  ٣٦٠  عنترة بن شداد  الكامل  إالّ وقد هدم القضاُء وطيدها                يةٌ  للمجد شيد أساسها  أو بن .٦٣٨
  ٣٧٧  ابن األمحر  الطويل   قطا احلزن قد كانت فراخاً بيوضها                 بتيهاَء قَفْرٍ واملطي كأا .٦٣٩
٦٤٠. لَهاجلَبِني اَألج الدأَص اقر٥٧٦  رؤبة بن العجاج  الرجز  .................................            ب  
٦٤١.   نعله اقالس ال ينصف ترى سيفه         طواالً حمامله ١٨٦  ذو الرمة  الطويل  أجلْ ال وإنْ كانت  
٦٤٢.   أعينهم كاويها          ترى من اللؤمِ رقماً بني العانات ٤٣٩  حسان بن ثابت  البسيط  كما كوى أذرع  
  ٥٠٩  الطرماح  الطويل  وهم قصف العيدان يف احلربِ خورها        تميم تمنى احلَرب مالَم تالَقها .٦٤٣
  ٥٥٧  أبو ذؤيب اهلذيل  الطويل  تقَضى شبابِي واستحار شبابها                  ثَالَثَةَ  أَعوام فَلَما تجرمت  .٦٤٤
  ٧٥  أبو قردودة  البسيط  ومنطقاً مثْلَ وشيِ الْيمنةِ  احلَبره          وض قد هدمت جفنةً  كإزاء احلَ .٦٤٥
  ١٢  ...  الكامل  ..............................                 آرامه يف الني تعالَى حتى .٦٤٦
  ٥٠٥  ...  الرجز  رساً أنثَى وعبداً فارِهاوفَ                           حديقَةً  غَلْباء يف جِدارِها .٦٤٧
٦٤٨.  هبهجِيلِ أَشالن نا مقَهرح                            هبشخت لَتعوج هان٨٨  ...  الرجز  أَفْن  



 ٩٠٧

  ٥٦٤  س النمرييأبو العبا  الرجز  .............................                       دلَّيت رِجلي يف رهوة .٦٤٩
  ٤٨٧  ...  الرجز  أَطْالئها على الذِّئْب ترهب ال                    زهائها يف اللَّيلَ كأن دهما .٦٥٠
  ٥٦٧  حسان بن ثابت  املتقارب  وخور لَدى الَحرب يف املَعمعه                        زبانِيةٌ  حولَ أَبيام   .٦٥١
  ٥١٥  لبيد بن ربيعة  الكامل  فتكنسوا قُطُناً تصر خيامها                 حلي حني حتملوا شاقَتك ظُعن ا .٦٥٢
٦٥٣.   هيلقم نع امزِيلُ الْها يبرض                      هيللخ نيلَ علُ الَخلذْهي٤٠٠  عبد اهللا بن رواحه  الرجز  و  
٦٥٤. لالو يحاملَسام ةً   غَلَباحمس يد          هادوِس التضاملُع شي٣٩  عدي بن الرقاع  الكامل  اوكَفَى قُر  
٦٥٥.  هراهالس برت كرا قَصمفإن                     هرافي الْحها فدعب ودعت ٤٩٥  احلارث اهلمداين  الرجز  ثُم  
  ٢١٧  لبيد  الكامل  عن ظهر غيب واألنيس سقامها           فتوجست ركز األنيس فراعها   .٦٥٦
  ٣٤٩  اخلنساء  الوافر  وال يكدي إذا بلَغت كُداها                   غوا مداهـتيان ما بلـفىت الف .٦٥٧
  ٥٧٤  ساعدة بن جؤية  الطويل  يلُوح بِضاحي اجللْد منها حدورها         فَخرت وأَلْقَت كُلَّ نعلٍ شراذما  .٦٥٨
  ٩٨  مجيل بن معمر  اخلفيف  وشربنا احلالل من قلله                          فظللنا يف نعمة واتكأنا      .٦٥٩
  ١٠٢  طريح  الرجز  خاوِيةً  كالتاللِ دامرها                            فغادرتها رمادةً  حمماً   .٦٦٠
  ٣٩٧  ذو الرمة  الطويل  زواهلا بطيٍء شمسٍ من العيس على           تلْتظي والدوامغُ فَرحنا فَقُمنا .٦٦١
  ٥٩/١٧٧  عامر بن جوين الطائي  املتقارب  وال أرض أبقَلَ إبقالَها                             فال مزنةٌ  ودقَت ودقَها   .٦٦٢
٦٦٣.      تزيحالها باإليام تتا اجفَلَم                ها ثُباتئاب٦١  أبو ذؤيب اهلذيل  الطويل  عليها ذُلُّها واكْت  
٦٦٤.   متّألت ا سقيناها العكيسا              فلمهرِيدحاً وشر اددازا وهرذَاخ٣٩٩  الراعي النمريي  الكامل  م  
  ٤٩٢  األعشى  املتقارب  إلزهادها ولَن يسلموها                          فَلَن يطْلُبوا سرها للْغنى     .٦٦٥
ـُوص     ؤاد  ــفَميطي تميطي بصلْبِ الفُ .٦٦٦ ـَولِ حبـ   ٥٩٨  األعشى  املتقارب  الٍ وكَنادهاــ
  ٥٨٨  الطهوي املثىن بن ندلج  الرجز  قد صعد الدهر إىل عفراته                          فاحتصها بشفريت مرباته .٦٦٧
٦٦٨. من اُألم ملكلِّ ه هعورِ س                     هعم ال فَالح حبوالص ي٤٤٣  األضبط بن قريع السعدي  املنسرح  واملُس  
  ٥٦٧  ...  الطويل  زبانية غلب عظام حلومها          مطاعيم يف القصوى مطاعني يف الوغى .٦٦٩
٦٧٠. ـمهـرظاما ناخع تما كُن دعب ٦٠٠  احلارث اهلمداين  الرجز  .........................           ن  
  ١٨٠  عبد اهللا بن عباس الرومي  الطويل  ..........................              جيدها املليحة عقد من وأحسن .٦٧١
  ٥١٢  بيد اهللا بن أيوب العنربيع  الطويل  نضيا لقى قد طال فيها قالقله         وأصبحت مثل القدح يف قعر جعبة  .٦٧٢
  ٦٩  ...  الطويل  علَى قَبسِ من النارِ جذْوة               شديداً علَيه حرها والْتهابها وأَلْقَى .٦٧٣
  ٤٠٥  ...  الطويل  على ذاك فيما بيننا نستدميها                    وإني على لَيلَى لزارٍ وإنين  .٦٧٤
  ٣٨٥  ...  الرجز  مس حوايا قلما جنفيها                            نشكيها أنناوتشتكي لو  .٦٧٥
  ٥٢٣  ساعدة بن جؤية  الطويل  يفيض دموعاً ال يريثُ همورها                 وجاَء خلياله إليها كالمهَا  .٦٧٦
  ٢١٣  عبد الرمحن بن حسان   املتقارب  ونقض األمور وإبرامها                      ورتق الفتوق وفتق الرتوق     .٦٧٧
  ٣٣٥  ...  الرجز  عيابةْ وال عيبٍ بِذي لَيس                       الدعابةْ حسنِ يل وصاحبٍ .٦٧٨
  ٣٥٨  محيد بن ثور  الطويل  وصهباء منها كالسفينة نضجت           به احلمل حىت زاد شهرا عديدها .٦٧٩
  ٣٦٧  حسان بن ثابت  املتقارب  إذا ما تنوُء به آدها                             وقامت ترائيك مغدودناً      .٦٨٠
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٦٨١.   تريغنيا تى من حالِ درت نرارٍ غَديرها         وكائاكْد ٣٤٦  ابن مطري األسدي  الطويل  وحالٍ صفا بعد  
  ٤١٦  أبو طالب بن عبد املطلب  الطويل  اإذا ما ثَنوا صعر اخلُدود نقيمه                  وكنا قدمياً ال نقر ظُالمةً    .٦٨٢
٦٨٣.     تحبفَأَص تبابٍ أَصزمع ونا            ولَبقَالَهع تبةِ  قَضآزِبثى و١٥٨  األعشى  الكامل  غَر  
٦٨٤. ىب بثَّ ومبثوثةالد ةسيطرنا                   مها من بِطائها على ردد٣٧٢  ...  الطويل  سراع  
٦٨٥. نحون هعصعرِ بنِ صعام رية                     خون اجلَفْنماملُطْعهعدع٧٤  لبيد بن ربيعة  الرجز  املُد  
  ٤٥١  ...  الرجز  ...........................           رم أسنااـــضت من هـونغ .٦٨٦
  ٣٣٢  األعشى  املتقارب  يؤنِسنِي صوت قَيادهاةِ                         ويهماَء باللَّيلِ غَطْشى الفَالَ .٦٨٧
  ١٥٧  ...  الرجز  أخواهلا احلي وأهل القسورة                      يا بنت كوين خرية خلرية  .٦٨٨
  ٤٤٩  عنترة بن شداد  الرمل  قد ملَّ قليب يف الدجى مساعها                يا عبلَ كم تنعق غربانُ الفال   .٦٨٩
  ٥٦٤  بشر بن أيب خازم  الطويل  تفَزع من روع اجلَنان قلوبها               ُء املرضعات برهوة  ل النسايظ .٦٩٠
  ٢١٣  عبد الرمحن بن حسان   املتقارب  سخط العداة وإرغامها                        بون ـيهون عليهم إذا يغض .٦٩١

 
 

  قافية الياء
  الصفحة  الشاعر  البحر  البيت  م

  ٥٥٠  مجيل بثينة  الطويل  وأحببت لَما أنْ غَنِيت الغوانيا                يامى إذَا بشينةُ  أيم  أُحب اَأل .٦٩٢
٦٩٣.   هِمالى فَضاً يف رِحضفَو مهاما              طَعيادنإِالَّ ت رون السِسنح٤٣٣  ...  الطويل  وال ي  
  ١٢٩  النابغة اجلعدي  الطويل  نساُء تميمٍ يلْتقطْن الصياصيا           ى وأَصبحت  فأَصبحت الثِّريانُ غَرقَ .٦٩٤
٦٩٥. تبا فَأَنقْطينلَيه يع ةمحن                       برا ألفى اُهللا لَوال اهللا م١٦٣  أمية ابن أيب الصلت  الطويل  ياوض  
  ٤٦٥  زهري ابن أيب سلمى  الطويل  خلعت ا عن منكيب ردائيا                  كأين وقد خلفت تسعني حجةًً .٦٩٦
  ٤٠٥  النابغة الذبياين  البسيط   سقياً ورعياً لذاك العاتبِ الزاري           نبئت نعماً على اهلجران عاتبةً    .٦٩٧
٦٩٨.   خفي مِ ا                        وكم هللا من لطففَه نع فَاهخ قديي٣٤٠  علي ابن أيب طالب  الوافر  لذَّك  
  ٣٢٧  األخطل  الطويل  ملن كانَ يعتس اإلماَء الزوانيا                 وما كانت الصمعاُء إال تعلةً    .٦٩٩
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 :الدوریات:أوال

  :الرسائل العلمیة:ثانیا

  مالحظات  معلومات عنها  اسم الة  م

  الة العربية   .١
  جملة ثقافية،اجتماعية،جامعة ،شهرية 

  تصدر يف اململكة العربية السعودية
  مطابع الشرق األوسط ،الرياض

  م٢٠٠٨هـ فرباير ١٤٢٩،صفر،٣٧٣العدد 

  جملة الدارة   .٢
جملة ربع سنوية تصدر عن دارة امللـك عبـد   

  هـ١٣٩٨الثاين،السنة الرابعة،رجب،: العدد  .طابع األهلية لألوفست،الرياضاملالعزيز،

  مالحظات  دراسة  عنوان الرسالة  م

١. 
  أثر السياق القرآين يف التفسري

دراسة نظرية تطبيقية علـى سـوريت   
  الفاحتة والبقرة

حممد عبد اهللا :الطالب
  عبد الرمحن الربيعة

رسالة دكتوراه،جامعة اإلمام حممـد بـن سـعود    
اإلسالمية،كلية أصـول الـدين، قسـم القـرآن     

  .٢٠٠٦هـ، ١٤٢٧وعلومه،

٢. 

األلفاظ األعجمية الـواردة يف كتـاب   
التحفة القليبية يف حل األلفاظ اللغويـة  

دراسة .....القرآنية أليب عمران موسى
  معجمية علمية

خضـر بـن   :لطالبا
  حممد تقي اهللا مب مايا

رسالة ماجستري،جامعة امللك عبد العزيـز، كليـة   
ــة    ــم اللغ ــانية ،قس ــوم اإلنس اآلداب والعل

  .م٢٠٠٦هـ ١٤٢٧.العربية

٣. 
السياق القرآين وأثره يف تفسري املدرسة 

  العقلية احلديثة
سعيد حممـد  :الطالب

  سعد الشهراين
رسالة دكتوراة،جامعـة أم القرى،كليـة الـدعوة    

  هـ١٤٢٧ةوأصول الدين،قسم الكتاب والسن

٤. 
ألفاظ األضداد يف القرآن الكرمي،دراسة 

  لغوية حتليلية
نوف حممـد  :الطالبة

  عبد اهللا املؤذن
رســالة ماجســتري،كلية اللغــة العربية،جامعــة أم 

  هـ١٤٢٠القرى،

٥. 
  داللة السياق القرآين وأثرها يف التفسري

دراسة نظرية تطبيقية من خالل تفسري (
  )ابن جرير

عبد احلكـيم  :الطالب
  عبد اهللا القاسمبن 

جامعـة  /كليـة أصـول الـدين   /رسالة ماجستري
  هـ١٤٢٠اإلمام،

٦. 
داللة السياق وأثرها يف توجيه املتشـابه  

  اللفظي يف قصة موسى عليه السالم
فهد شـتوي  :الطالب

  بن عبد املعني الشتوي
جامعـة  /كلية الدعوة وأصول الدين/رسالة ماجستري

  هـ١٤٢٦أم القرى،

 فهرس املصادر واملراجع
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 الكتب المطبوعة:ثالثا

  
  مالحظات  املؤلف  املرجع  
  لشرفه -عز وجل – اهللا كتابقدم   القرآن الكرمي   .١

رقوم يف أجبد العلوم الوشي امل   .٢
، ١٩٧٨ -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر  صديق بن حسن القنوجي   بيان أحوال العلوم

  عبد اجلبار زكار: حتقيق

األمـاين  إبراز املعاين من حرز    .٣
 -شركة مكتبة مصطفى البـايب احللـيب   : دار النشر  بد الرمحن بن إمساعيل بن إبراهيمع   عيف القراءات السب

  إبراهيم عطوة عوض: مصر، حتقيق

٤.   
إحتــاف فضــالء البشــر يف 

  القراءات األربعة عشر
أمحد بن حممد بـن  شهاب الدين 

  عبد الغين الدمياطي

ــر ــة : دار النش ــب العلمي ــان  -دار الكت  -لبن
أنـس  : األوىل، حتقيق: ةم، الطبع١٩٩٨هـ١٤١٩

  مهرة

  سليمان بن بنني الدقيقي النحوي  اتفاق املباين وافتراق املعاين   .٥
هــ  ١٤٠٥ -األردن  -دار عمـار  : دار النشر

حيىي عبد الرؤوف : األوىل، حتقيق: م، الطبعة١٩٨٥
  جرب

إلمام جالل الدين عبـد الـرمحن   ا  إمتام الدراية لقراء النقاية   .٦
  السيوطي

 -بــريوت  -ار الكتــب العلميــة د: دار النشــر
الشيخ : األوىل، حتقيق: م، الطبعة١٩٨٥هـ ١٤٠٥

  إبراهيم العجوز

، ١٤٠٥ -عمان األردن  -دار الفرقان : دار النشر  د بن احلسني البيهقي أبو بكرأمح  إثبات عذاب القرب   .٧
  شرف حممود القضاة. د: الثانية، حتقيق: الطبعة

أثــر القــراءات القرآنيــة يف    .٨
  .مؤسسة علي جراح الصباح، الكويت:دار النشر  عبد العال سامل مكرم/ د  سات النحويةالدرا

جتماع اجليوش اإلسـالمية  ا   .٩
  على غزو املعطلة واجلهمية

أبو عبد اهللا مشس الدين حممد بـن  
أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي 

  الدمشقي

 ١٤٠٤ -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر
  األوىل: ، الطبعة١٩٨٤ -

عبد الغين بن عبد الواحد بن علـي    أحاديث الشعر   .١٠
  املقدسي أبو حممد

 -األردن-عمـان -سـالمية املكتبـة اإل :دار النشر
إحسان عبد املنـان  : األوىل، حتقيق: الطبعة،١٤١٠
  اجلبايل

  حممد بن عبد الوهاب/الشيخ  أحاديث يف الفنت واحلوادث   .١١
: الريـاض، الطبعـة   -مطابع الريـاض  : دار النشر

. عبد العزيز بن زيـد الرومـي ، د   : األوىل، حتقيق
  سيد حجاب. حممد بلتاجي ، د 
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١٢.   
إحكام األحكام شرح عمدة 

  األحكام
تقي الدين أيب الفتح املعروف بابن 

  بريوت -دار الكتب العلمية : دار النشر  دقيق العيد

  أحكام القرآن البن العريب   .١٣
بكر حممد بن عبـد اهللا ابـن    وبأ

  العريب
لبنـان،   -دار الفكر للطباعة والنشـر  : النشردار 

  حممد عبد القادر عطا: حتقيق

محد بن علي الرازي اجلصاص أبو أ  أحكام القرآن للجصاص   .١٤
  بكر

 -بـريوت   -دار إحياء التراث العـريب  : دار النشر
  حممد الصادق قمحاوي: ، حتقيق١٤٠٥

  أحكام القرآن للشافعي   .١٥
حممد بن إدريس الشافعي أبو عبـد  

  اهللا
، ١٤٠٠ -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر

  عبد الغين عبد اخلالق: حتقيق
  بريوت -دار املعرفة : دار النشر  حممد بن حممد الغزايل أبو حامد  إحياء علوم الدين   .١٦

  أخبار الظراف واملتماجنني   .١٧
الفرج عبد الرمحن بن علي بـن   أبو

  اجلوزي
م ، ١٩٩٧ -بـريوت    -دار ابن حزم  : دار النشر

  بسام عبد الوهاب اجلاين: األوىل ، حتقيق: الطبعة
  بريوت -عامل الكتب : دار النشر  حممد بن خلف بن حيان  أخبار القضاة   .١٨

١٩.   
  أخبار املدينة

  )تاريخ املدينة املنورة(
زيد عمر بن شـبة الـنمريي    أبو

  البصري

 -بـريوت    -دار الكتـب العلميـة   : دار النشر
لي حممـد دنـدل   ع: م، حتقيق١٩٩٦-هـ١٤١٧

  وياسني سعد الدين بيان

خبار مكة يف قـدمي الـدهر   أ   .٢٠
  وحديثه

حممد بن إسـحاق بـن العبـاس    
  الفاكهي أبو عبد اهللا

: ، الطبعة١٤١٤ -بريوت  -دار خضر : دار النشر
  عبد امللك عبد اهللا دهيش. د: الثانية، حتقيق

خبار مكة وما جاء فيها من أ   .٢١
  ثاراآل

اهللا بـن   الوليد حممد بن عبـد  وأب
  أمحد األزرقي

 -بــريوت  -دار األنــدلس للنشــر : دار النشــر
رشـدي الصـاحل   : هـ، حتقيق١٤١٦ -م١٩٩٦
  ملحس

عبد اهللا بن حممد بن جعفـر بـن     أخالق النيب وآدابه   .٢٢
  حيان األصبهاين

، ١٩٩٨ -دار املسلم للنشر والتوزيـع  : دار النشر
  صاحل بن حممد الونيان: األوىل، حتقيق: الطبعة

  دب الكاتبأ   .٢٣
 أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة

  السكويف ، املروزي ، الدينوري،
، ١٩٦٣ -مصـر   -مكتبة السـعادة  : دار النشر

  حممد حمي الدين عبد احلميد: الرابعة، حتقيق: الطبعة

٢٤.   
دب االسة ومحد اللسـان  أ

البيان وذم العي وتعليم  وفضل
  اإلعراب

يوسف بن عبد اهللا بن عبـد الـرب   
  النمري أبو يوسف

 ١٤٠٩ -طنطا  -دار الصحابة للتراث : دار النشر
  مسري حليب: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٩٨٩ -

إدرار الشروق علـى أنـوار      .٢٥
 -.  بـريوت  -دار الكتـب العلميـة   : دار النشر  .القاسم بن عبد اهللا ابن الشاط وأب  الفروق

  .خليل املنصور: ، حتقيق. م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨
  بريوت -دار إحياء التراث العريب : ار النشرد  السعود حممد بن حممد العمادي وأبلعقل السليم إىل مزايا إرشاد ا   .٢٦



 ٩١٣

تفسـري أيب  (القرآن الكـرمي 
  )السعود

  أساس البالغة   .٢٧
أبو القاسم حممود بن عمر بن حممد 

  م١٩٧٩هـ ١٣٩٩ -دار الفكر : دار النشر  بن عمر اخلوارزمي الزخمشريا

٢٨.   
يث أو أســباب ورود احلــد
  جالل الدين السيوطي  اللمع يف أسباب احلديث

ــة : دار النشــر ــة العلمي  -بــريوت  -دار املكتب
: األوىل، حتقيـق : م، الطبعـة ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤

  حيىي إمساعيل أمحد

  الشيخ اإلمام عبد القاهر اجلرجاين  البالغة أسرار   .٢٩
  مكتبة اخلاجني،القاهرة،:دار النشر

  .د شاكرحممود حمم:الطبعة األوىل،حتقيق

  حممود بن محزة بن نصر الكرماين  أسرار التكرار يف القرآن   .٣٠
هـ  الطبعة ١٣٩٦دار االعتصام،القاهرة،:دار النشر
  .عبد القادر أمحد عطا.الثانية،ت

  إلمام أبو الربكات األنباريا  أسرار العربية   .٣١
هــ  ١٤١٥ -بـريوت   -دار اجليل : دار النشر

فخر صـاحل   .د : األوىل، حتقيق: م، الطبعة١٩٩٥
  قدارة

  .بريوت،لبنان:دار الثقافة:دار النشر  جورج غريب  أسرار اللغة   .٣٢

أمساء اهللا احلسىن،دراسـة يف     .٣٣
  القاهرة.عامل الكتب:دار النشر  أمحد خمتار عمر/د  البنية والداللة

أمســاء اهللا احلســىن،واآليات    .٣٤
  الكرمية الواردة فيها

  صردار املعارف مب:دار النشر  حسنني حممد خملوف

املطالـب يف أحاديـث    أسىن   .٣٥
  خمتلفة املراتب

إلمام الشيخ حممد بن درويش بـن  ا
  حممد احلوت البريويت الشافعي

 ١٤١٨ -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر
مصـطفى  : األوىل، حتقيق: م، الطبعة١٩٩٧-هـ 

  عبد القادر عطا

بو بكر عبد اهللا بن حممد بن عبيد أ  إصالح املال   .٣٦
  لدنيا القرشي البغداديابن أيب ا

 -بـريوت   -مؤسسة الكتب الثقافيـة  : دار النشر
األوىل، : هـ، الطبعة١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ -لبنان 
  حممد عبد القادر عطا: حتقيق

أبو يوسف يعقوب بن إسحق بـن    إصالح املنطق   .٣٧
  السكيت

الرابعة، : القاهرة، الطبعة -دار املعارف : دار النشر
  عبد السالمو/ أمحد حممد شاكر : حتقيق

٣٨.   
غلـط  (إصالح غلط احملدثني

  )احملدثني
محد بن حممد بن إبراهيم اخلطـايب  

  البسيت

، ١٤٠٧ -دمشق  -دار املأمون للتراث : دار النشر
حممد علي عبد الكـرمي  . د: األوىل، حتقيق: الطبعة
  الرديين



 ٩١٤

ضواء البيان يف إيضاح القرآن أ   .٣٩
  بالقرآن

حممد األمني بن حممد بن املختـار  
  .كين الشنقيطياجل

. بـريوت  -.  دار الفكر للطباعة والنشر: دار النشر
ــق. م١٩٩٥ -هـــ ١٤١٥ - ــب : ، حتقي مكت

  .البحوث والدراسات

إلمام احلافظ أبو الفضل حممد بـن  ا  طراف الغرائب واألفرادأ   .٤٠
  طاهر املقدسي

 ١٤١٩ -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر
حممـود  : يـق األوىل، حتق: م، الطبعة١٩٩٨ -هـ 

  السيد يوسف/ حممد حممود حسن نصار 

٤١.   
أطلـــــــــــس 

  شوقي أبو خليل/د  القرآن،أماكن،أقوام،أعالم
لبنـان،دار  .بـريوت  .دار الفكر املعاصر:دار النشر

  سورية.دمشق.الفكر

هبة اهللا بن احلسن بـن منصـور     اعتقاد أهل السنة   .٤٢
  الاللكائي أبو القاسم

: حتقيـق  ،١٤٠٢ -الرياض  -دار طيبة : دار النشر
  أمحد سعد محدان. د

٤٣.   
إعجاز القرآن البيـاين بـني   

  النظرية والتطبيق
  حفين حممد شرف/د

  الس األعلى للشئون اإلسالمية
  اللجنة العامة للقرآن والسنة
  اجلمهورية العربية املتحدة

  م١٩٧٠-هـ١٣٩٠

  مصطفى صادق الرافعي  إعجاز القرآن والبالغة النبوية   .٤٤
ــاب :دار النشــــر ــريب، دار الكتــ العــ

  هـ،الطبعة الثامنة١٤٢٥لبنان،بريوت،

  حمي الدين الدرويش  إعراب القرآن الكرمي وبيانه   .٤٥

ــر ــن  :دار النش ــق،بريوت،دار اب اليمامة،دمش
ــؤون   ــاد للش ــق،بريوت،دار اإلرش كثري،دمش
اجلامعية،محص،ســــــــــوريا،الطبعة  

  م١٩٩٢هـ١٤١٢الثالثة،

  إعراب المية الشنفرى   .٤٦
ـ    ني أبو البقاء عبـد اهللا بـن احلس

  العكربي،

ــريوت  -املكتــب اإلســالمي : دار النشــر  -ب
حممد : األوىل، حتقيق: م، الطبعة١٩٨٤هـ ١٤٠٤

  أديب عبد الواحد مجران

٤٧.   
املــوقعني عــن رب  عــالمإ

  العاملني

أبو عبد اهللا مشس الدين حممد بـن  
أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي 

  الدمشقي

: ، حتقيـق ١٩٧٣ -بريوت  -دار اجليل : دار النشر
  طه عبد الرؤوف سعد

بو احلسن علي بن حممد املاوردي أ  أعالم النبوة   .٤٨
  الشافعي

 -لبنان  -بريوت  -دار الكتاب العريب : دار النشر
حممد : األوىل، حتقيق: م، الطبعة١٩٨٧هـ ١٤٠٧

  املعتصم باهللا البغدادي
 - ١٣٩٥ -بــريوت  -دار املعرفـة  : دار النشـر حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو إغاثة اللهفان مـن مصـائد      .٤٩



 ٩١٥

  حممد حامد الفقي: الثانية، حتقيق: ، الطبعة١٩٧٥  هللا،عبد ا  الشيطان

اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة    .٥٠
  أصحاب اجلحيم

أمحد بن عبد احللـيم بـن تيميـة    
  احلراين أبو العباس

 -القـاهرة   -مطبعة السـنة احملمديـة   : دار النشر
  حممد حامد الفقي :الثانية، حتقيق: ، الطبعة١٣٦٩

  عالم بتثليث الكالمإكمال األ   .٥١
حممد بن عبد اهللا بن عبد اهللا بـن  

  مالك الطائي اجلياين

 -مكـة املكرمـة    -جامعة أم القـرى  : دار النشر
: م، الطبعـة ١٩٨٤هـ ١٤٠٤ -اململكة السعودية 

  سعد بن محدان الغامدي: األوىل، حتقيق

إلبانة عن شـريعة الفرقـة   ا   .٥٢
  نبة الفرق املذمومةالناجية وجما

أبو عبد اهللا عبيد اهللا بن حممد بـن  
  بطة العكربي احلنبلي

ــة للنشــر : دار النشــر  -الســعودية  -دار الراي
عثمان عبـد اهللا  : الثانية، حتقيق: هـ، الطبعة١٤١٨

  آدم األثيويب

  علي بن عبد الكايف السبكي  اإلاج يف شرح املنهاج   .٥٣
ــر ــب :دار النشـــــ دار الكتـــــ

  هـ١،١٤٠٤ت،طالعلمية،بريو

٥٤.   
إلاج يف شرح املنهاج على ا

منهاج الوصـول إىل علـم   
  األصول

  علي بن عبد الكايف السبكي،
، ١٤٠٤ -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر

  مجاعة من العلماء: األوىل، حتقيق: الطبعة

ـ ١٤١٦ -لبنـان   -دار الفكر : دار النشر  جالل الدين عبد الرمحن السيوطي  اإلتقان يف علوم القرآن   .٥٥  -هـ
  سعيد املندوب: األوىل، حتقيق: م، الطبعة١٩٩٦

٥٦.   
اآلثار املرفوعـة يف األخبـار   

  ةاملوضوع
حممد عبد احلي بن حممد عبد احلليم 

  اللكنوي
 -بغـداد   -مكتبة الشـرق اجلديـد   : دار النشر

  حممد السعيد بسيوين زغلول: م، حتقيق١٩٨٩

  اآلحاد واملثاين   .٥٧
ـ  حاك أبـو  أمحد بن عمرو بن الض

  بكر الشيباين

ــاض  -دار الرايــة : دار النشــر  - ١٤١١ -الري
باسـم فيصـل   . د: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٩٩١

  أمحد اجلوابرة

  األحاديث الطوال   .٥٨
سليمان بن أمحد بن أيـوب أبـو   

  القاسم الطرباين

 - ١٤٠٤ -املوصـل   -مكتبة الزهراء : دار النشر
بن عبدايد محدي : الثانية، حتقيق: ، الطبعة١٩٨٣
  السلفي

  األحاديث املختارة   .٥٩
عبد اهللا حممد بن عبد الواحد بـن  

  أمحد احلنبلي املقدسي

 -مكة املكرمة  -مكتبة النهضة احلديثة : دار النشر
عبد امللك بن عبد : األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤١٠

  اهللا بن دهيش

٦٠.   
ألحكام السلطانية والواليات ا

  الدينية
مد بن حبيب أبو احلسن علي بن حم

  البصري البغدادي املاوردي
 -بــريوت  -دار الكتــب العلميــة : دار النشــر

  م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥
، ١٤٠٤ -بريوت  -دار الكتاب العريب : دار النشر  علي بن حممد اآلمدي أبو احلسن  إلحكام يف أصول األحكاما   .٦١



 ٩١٦

  سيد اجلميلي. د: األوىل، حتقيق: الطبعة

  يةآلداب الشرعية واملنح املرعا   .٦٢
اإلمام أيب عبد اهللا حممد بن مفلـح  

  املقدسي

هـ ١٤١٧ -بريوت  -مؤسسة الرسالة : دار النشر
شــعيب : الثانيــة، حتقيــق: م، الطبعــة١٩٩٦ -

  عمر القيام/ األرنؤوط 

  األدب املفرد   .٦٣
حممد بن إمساعيـل أبـو عبـداهللا    

  البخاري اجلعفي،

 -بـريوت   -دار البشـائر اإلسـالمية   : دار النشر
حممـد  : الثالثة، حتقيـق : ، الطبعة١٩٨٩ - ١٤٠٩

  فؤاد عبدالباقي

  األذكار   .٦٤
حمي الدين أيب زكريا حيـىي بـن   

  شرف النووي الدمشقي

دار اهلدى للنشر والتوزيع،الرياض،الطبعة :دار النشر
  م،١٤١٤،١٩٩٣اخلامسة،

  عبد القادر األرناؤوط:حتقيق

٦٥.   
األذكار املنتخبة مـن كـالم   

  اإلمام النووي  سيد األبرار
ــب العــريب : ار النشــرد ــريوت  -دار الكت  -ب

  .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤

  األذكياء   .٦٦
بو الفرج عبد الرمحن بن علي بـن  أ

  مكتبة الغزايل: دار النشر  اجلوزي

محد بن احلسني بن علي البيهقي أبو   األربعون الصغرى   .٦٧
  بكر

، ١٤٠٨ -بريوت  -دار الكتاب العريب : دار النشر
  حاق احلويين األثريأبو إس: األوىل، حتقيق: الطبعة

الستذكار اجلامع ملـذاهب  ا   .٦٨
  فقهاء األمصار

أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد 
  الرب النمري القرطيب

 -بــريوت  -دار الكتــب العلميــة : دار النشــر
-سامل حممد عطا: األوىل، حتقيق: م، الطبعة٢٠٠٠

  حممد علي معوض

أمحد بن عبد احللـيم بـن تيميـة      االستقامة   .٦٩
  أبو العباساحلراين 

املدينـة   -جامعة اإلمام حممد بن سعود : دار النشر
حممد . د: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤٠٣ -املنورة 

  رشاد سامل

الســـتيعاب يف معرفـــة ا   .٧٠
  األصحاب

يوسف بن عبد اهللا بن حممد بـن  
  عبد الرب

: ، الطبعة١٤١٢ -بريوت  -دار اجليل : دار النشر
  يعلي حممد البجاو: األوىل، حتقيق

٧١.   
األسرار املرفوعة يف األحاديث 

  املوضوعة
نور الدين علي بن حممد بن سلطان 

  املشهور باملال علي القاري،
بـريوت   -مؤسسة الرسالة / دار األمانة : دار النشر

  حممد الصباغ: م، حتقيق١٩٧١ -هـ  ١٣٩١ -

٧٢.   
االشتراك والتضاد يف القـرآن  

  رأمحد خمتار عم/الدكتور  الكرمي،دراسة إحصائية
ــر ــة :دار النشــ دار الكتب،القاهرة،الطبعــ

  هـ١٤٣٢:األوىل

أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن عبيد   اإلشراف يف منازل األشراف   .٧٣
  ابن أيب الدنيا القرشي البغدادي

 -السـعودية   -الرياض  -مكتبة الرشد : دار النشر
د جنم : األوىل، حتقيق: م، الطبعة١٩٩٠هـ ١٤١١



 ٩١٧

  عبد الرمحن خلف

محد بن علي بن حجر أبو الفضل أ   متييز الصحابةاإلصابة يف   .٧٤
  العسقالين الشافعي

ــل : دار النشــر  - ١٤١٢ -بــريوت  -دار اجلي
  علي حممد البجاوي: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٩٩٢

  األصول يف النحو   .٧٥
أبو بكر حممد بن سهل بن السراج 

  النحوي البغدادي

هـ ١٤٠٨ -بريوت  -مؤسسة الرسالة : دار النشر
عبد احلسـني  . د : الثالثة، حتقيق: م، الطبعة١٩٨٨
  الفتلي

٧٦.   
اإلعجاز البياين للقرآن وبيان 

  الطبعة الثانية-القاهرة-دار املعارف:دار النشر  )بنت الشاطئ(عائشة عبد الرمحن/د  مسائل ابن األزرق

٧٧.   
اإلعجاز الصريف يف القـرآن  

  عبد احلميد أمحد يوسف هنداوي/د  الكرمي
  العصرية،املكتبة :دار النشر

  هـ١٤٢٣صيدا، بريوت،

خري الدين بن حممود بن حممد بـن    األعالم   .٧٨
  علي بن فارس، الزركلي الدمشقي

ــر ــني :  :دار النشـ ــم للماليـ   دار العلـ
  م٢٠٠٢مايو / أيار  -اخلامسة عشر : الطبعة 

األعالم األعجمية يف القـرآن     .٧٩
  تعريف وبيان

  ،دمشقدار القلم:دار النشر  صالح عبد الفتاح اخلالدي/د

األعالم املمنوعة من الصرف    .٨٠
مكتبــة اآلداب،القاهرة،الطبعــة  :درا النشــر  عبد العظيم فتحي خليل الشاعر/د.أ  يف القرآن الكرمي

  م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥األوىل،

لبنـان،   -دار الفكر للطباعة والنشـر   : دار النشر  أبو الفرج األصبهاين  األغاين   .٨١
  علي مهنا ومسري جابر: حتقيق

  أحاديث النكاح إلفصاح عنا   .٨٢
أمحد بن حممد بن علي بن حجـر  

  اهليتمي أبو العباس
، ١٤٠٦ -األردن  -عمان  -دار عمار : دار النشر

  حممد شكور أمرير املياديين: األوىل، حتقيق: الطبعة

  أبو القاسم علي بن جعفر السعدي،   األفعال   .٨٣
هــ  ١٤٠٣ -بريوت  -عامل الكتب : دار النشر

  األوىل: م، الطبعة١٩٨٣

٨٤.   

ــرآن   ــال يف القـ األفعـ
دراسة استقرائية للفعل (الكرمي

يف القرآن الكـرمي يف مجيـع   
  )قراءاته

  عبد احلميد مصطفى السيد/د
ــر ــة األوىل :دار النشــ دار احلامد،الطبعــ

  م٢٠٠٧_هـ١٤٢٨

 ١٤٠٦ -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر  قي الدين ابن دقيق العيدت  يف باب االصطالح حاالقترا   .٨٥
- ١٩٨٦  

٨٦.   
اإلكتفاء مبا تضمنه من مغازي 

  رسول اهللا والثالثة اخللفاء
سـليمان بـن موسـى    أبو الربيع 

  الكالعي األندلسي
هــ،  ١٤١٧ -بريوت  -عامل الكتب : دار النشر

حممد كمال الدين عـز  . د : األوىل، حتقيق: الطبعة



 ٩١٨

  الدين علي

،الطبعة ١٤١١العلمية،بريوت، دار الكتب:دار النشر  علي بن هبة اهللا بن أيب نصر  اإلكمال   .٨٧
  األوىل

  األلفاظ الكتابية   .٨٨
عبد الرمحن بن عيسـى اهلمـذاين   

  الكاتب
ــر ــة :دار النشـ ــاب العريب،الطبعـ دار الكتـ

  .هـ،بريوت،لبنان١٤٠٦األوىل،

خصائصـها  ،األلفاظ اللغوية    .٨٩
معهد البحوث والدراسات العربية،جامعـة الـدول     عبد احلميد حسن/أ  وأنواعها

  م١٩٧١العربية،

األلفاظ املذكرة واملؤنثـة يف     .٩٠
  ال يوجد  حممد حسني أبو الفتوح/د  القرآن الكرمي

  بأحاديث األحكام اإلملام   .٩١
أبو الفتح تقي الدين حممد، بـن أيب  
احلسن على، بن وهب، بن مطيع، 

  بن أيب الطاعة، القشريي املصري ،

 -دار ابن حـزم    -دار املعراج الدولية : دار النشر
ــاض  -الســعودية  ــان / الري ــريوت   -لبن  -ب

: الثانية ، حتقيـق : م ، الطبعة٢٠٠٢-هـ ١٤٢٣
  حقق نصوصة وخرح أحاديثه حسني إمساعيل اجلمل

  األم   .٩٢
حممد بن إدريس الشافعي أبو عبـد  

  اهللا
: ، الطبعة١٣٩٣ -بريوت  -دار املعرفة : دار النشر

  الثانية

جمـدي  : القاهرة، حتقيق -مكتبة القرآن : دار النشر  اينعبد الرزاق بن مهام الصنع  األمايل يف آثار الصحابة   .٩٣
  السيد إبراهيم

بو علي إمساعيل بن القاسم القـايل  أ  األمايل يف لغة العرب   .٩٤
  البغدادي

 -بــريوت  -دار الكتــب العلميــة : دار النشــر
  م١٩٧٨هـ ١٣٩٨

٩٥.   
األمثال القرآنية دراسة وحتليل 
وتصنيف ورسـم ألصـوهلا   

  وقواعدها ومناهجها
ــورياالطبعة    لرمحن حسن حبنكة امليداينعبدا ــق ،س ــركدار القلم،دمش دار النش

  م١٩٨٠هـ١٤٠٠األوىل،

  األمثال يف احلديث النبوي   .٩٦
أبو حممد عبد اهللا بن حممـد بـن   
جعفــر بــن حيــان أيب الشــيخ 

  األصبهاين

 -اهلنـد   -بومبـاي   -الدار السـلفية  : دار النشر
كتور الد: الثانية، حتقيق: م، الطبعة١٩٨٧ - ١٤٠٨

  عبد العلي عبد احلميد حامد

  األمثال يف القرآن الكرمي   .٩٧
أبو عبد اهللا مشس الدين حممد بـن  
أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي 

  الدمشقي،

 -مصـر   -طنطـا   -مكتبة الصحابة : دار النشر
  إبراهيم حممد: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤٠٦

هــ  ١٤٠٨ -.  بريوت -.  ار الفكرد: دار النشر  أبو عبيد القاسم بن سالم  األموال   .٩٨
  .خليل حممد هراس: ، حتقيق. م١٩٨٨ -



 ٩١٩

  اإلنباه على قبائل الرواة   .٩٩
أبو عمر يوسف بن عبـد اهللا بـن   
حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري 

  القرطيب

 -لبنان  -بريوت  -دار الكتاب العريب : دار النشر
: األوىل، حتقيـق : م، الطبعـة ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥

  بياريإبراهيم األ

االنتخاب لكشف األبيـات  .١٠٠
  املشكلة اإلعراب

  علي بن عدالن املوصلي النحوي
هـ ١٤٠٥ -بريوت  -مؤسسة الرسالة : دار النشر

د حـامت صـاحل   : الثانية، حتقيق: م، الطبعة١٩٨٥
  الضامن

١٠١.
يف الرد على املعتزلة  االنتصار

  حيىي بن أيب اخلري العمراين  القدرية األشرار
م ، ١٩٩٩ -الرياض   -ء السلف  أضوا: دار النشر

  سعود بن عبد العزيز اخللف: األوىل ، حتقيق: الطبعة

األنس اجلليل بتاريخ القـدس  .١٠٢
  واخلليل

 -هـ١٤٢٠ -عمان  -مكتبة دنديس : دار النشر  جمري الدين احلنبلي العليمي
  عدنان يونس عبد ايد نباتة: م، حتقيق١٩٩٩

  األنساب.١٠٣
حممد ابن سعيد عبد الكرمي بن  وأب

  منصور التميمي السمعاين
ــريوت  -دار الفكــر : دار النشــر م، ١٩٩٨ -ب

  عبد اهللا عمر البارودي: األوىل، حتقيق: الطبعة

١٠٤.
اإلنصاف يف مسائل اخلالف 
ــني النحــويني البصــريني  ب

  والكوفيني

أبو الربكات عبد الرمحن بن حممـد  
  بن أيب سعيد األنباري النحوي

حممد حميي : مشق، حتقيقد -دار الفكر : دار النشر
  الدين عبد احلميد

١٠٥.
األوسط يف السنن واإلمجـاع  

  واالختالف
بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر  وأب

  النيسابوري

: م، الطبعة١٩٨٥ -الرياض  -دار طيبة : دار النشر
أبو محاد صغري أمحد بن حممـد  . د : األوىل، حتقيق

  حنيف

  ييناخلطيب القزو  اإليضاح يف علوم البالغة.١٠٦
ــر ــوم : دار النش ــاء العل ــريوت  -دار إحي  -ب

الشيخ : الرابعة، حتقيق: م، الطبعة١٩٩٨هـ ١٤١٩
  يج غزاوي

  حممد بن إسحاق بن حيىي بن منده  اإلميان البن منده.١٠٧
، ١٤٠٦ -بـريوت   -مؤسسة الرسالة : دار النشر

علي بن حممد بن ناصـر  . د: الثانية، حتقيق: الطبعة
  الفقيهي

١٠٨.
ـ ا ق شـرح كنـز   لبحر الرائ

  الثانية: بريوت، الطبعة -دار املعرفة : دار النشر  زين الدين ابن جنيم احلنفي  الدقائق

  )مسند البزار( البحر الزخار.١٠٩
أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبـد  

  اخلالق البزار

مكتبـة العلـوم   ، مؤسسة علوم القرآن : دار النشر
: ، الطبعـة ١٤٠٩ -املدينـة  ، بريوت  -واحلكم 
  حمفوظ الرمحن زين اهللا. د: حتقيقاألوىل، 

 -بـريوت  / لبنان -دار الكتب العلمية : دار النشربدر الدين حممد بن ادر بن عبـد    البحر احمليط يف أصول الفقه.١١٠



 ٩٢٠

: األوىل، حتقيـق : م، الطبعـة ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١  اهللا الزركشي
حممد . د: ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه

  حممد تامر

  عثمان عمرو بن حبر اجلاحظأبو   البخالء.١١١
 -بـريوت  / لبنان -دار الكتب العلمية : دار النشر

أمحد العوامري بك : م، حتقيق٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢
  علي اجلارم بك -

  بورسعيد -مكتبة الثقافة الدينية : دار النشر  املطهر بن طاهر املقدسي  البدء والتاريخ.١١٢

  البداية والنهاية.١١٣
شـي  إمساعيل بن عمر بن كثري القر

  أبو الفداء
  بريوت -مكتبة املعارف : دار النشر

  أمحد الرفاعي احلسيين  الربهان املؤيد.١١٤
ــيس : دار النشــر ــاب النف ــان  -دار الكت  -لبن

عبد الغين نكـه  : األوىل، حتقيق: هـ، الطبعة١٤٠٨
  مي

  الربهان يف علوم القرآن.١١٥
ادر بن عبد  عبد اهللا بن مد بنحم

  اهللا الزركشي أبو عبد اهللا
: ، حتقيق١٣٩١ -بريوت  -دار املعرفة : دار النشر

  حممد أبو الفضل إبراهيم

  الربهان يف علوم القرآن.١١٦
بدر الدين حممـد بـن عبـد اهللا    

  الزركشي

هــ  ١٤١٠دار املعرفة،الطبعـة األوىل، :دار النشر
يوسف عبد الرمحن املرعشـلي،مجال  .م،ت١٩٩٠

  محدي الذهيب،إبراهيم عبد اهللا الكردي

  متام حسان/د   روائع القرآنالبيان يف.١١٧
ــة :دار النشـــر عـــامل الكتب،القاهرة،الطبعـ

  هـ١٤١٣األوىل،

  بو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظأ  البيان والتبيني.١١٨
فـوزي  : بريوت، حتقيـق  -دار صعب : دار النشر

  عطوي

البيان والتعريف يف أسـباب  .١١٩
  ورود احلديث الشريف

، ١٤٠١ -بريوت  -كتاب العريب دار ال: دار النشر  إبراهيم بن حممد احلسيين
  سيف الدين الكاتب: حتقيق

حممد بن يوسف بـن أيب القاسـم     التاج واإلكليل ملختصر خليل.١٢٠
  العبدري أبو عبد اهللا،

: ، الطبعة١٣٩٨ -بريوت  -دار الفكر : دار النشر
  الثانية

  التبصرة يف أصول الفقه.١٢١
إبراهيم بن علـي بـن يوسـف    
ــو  ــريازي أب ــادي الش الفريوزآب

  إسحاق،

: ، الطبعة١٤٠٣ -دمشق  -دار الفكر : دار النشر
  حممد حسن هيتو. د: األوىل، حتقيق

أبو عبد اهللا مشس الدين حممد بـن    التبيان يف أقسام القرآن.١٢٢
أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي 

  دار الفكر: دار النشر



 ٩٢١

  الدمشقي

  التبيان يف تفسري غريب القرآن.١٢٣
ائم شهاب الدين أمحد بن حممد اهل

  املصري

 -مصـر   -دار الصحابة للتراث بطنطا : دار النشر
: األوىل، حتقيـق : م، الطبعـة ١٩٩٢ -هـ١٤١٢

  فتحي أنور الدابلوي

فوزي : بريوت، حتقيق -دار صعب : دار النشر  اجلاحظ  البيان والتبيني.١٢٤
  عطوي

١٢٥.
التحرير والتنـوير ـ الطبعـة    

  الشيخ حممد الطاهر بن عاشور  التونسية
 -تونس  -دار سحنون للنشر والتوزيع :دار النشر

  م ١٩٩٧

١٢٦.
التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة 

  االمام مشس الدين السخاوي  الشريفة
 -بــريوت  -دار الكتــب العلميــة : دار النشــر

  األوىل: م، الطبعة١٩٩٣/ هـ١٤١٤

  التحقيق يف أحاديث اخلالف.١٢٧
عبد الرمحن بن علي بن حممد بـن  

  اجلوزي أبو الفرج

، ١٤١٥ -بريوت  -دار الكتب العلمية : لنشردار ا
مسعد عبد احلميـد حممـد   : األوىل، حتقيق: الطبعة

  السعدين

١٢٨.
التخويف من النار والتعريـف  

  حبال دار البوار
أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن 

  رجب احلنبلي
، ١٣٩٩ -دمشـق   -مكتبة دار البيان : دار النشر

  األوىل: الطبعة

عبد الكرمي بـن حممـد الرافعـي      قزوين التدوين يف أخبار.١٢٩
  القزويين

 -بــريوت  -دار الكتــب العلميــة : دار النشــر
  عزيز اهللا العطاري: م، حتقيق١٩٨٧

١٣٠.
التراجم الساقطة من الكامـل  
يف معرفة ضـعفاء احملـدثني   

  وعلل احلديث

عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بـن  
  املبارك

 -مصـر   -القاهرة  -مكتبة ابن تيمية : دار النشر
أبو : األوىل، حتقيق: م، الطبعة١٩٩٣ -هـ ١٤١٣

  الفضل عبد احملسن احلسيين

١٣١.
الترادف يف القرآن الكرمي بني 

  حممد نور الدين املنجد  النظرية والتطبيق
لبنـان،دار  .بـريوت . دار الفكر املعاصر:دار النشر

  سورية.دمشق.الفكر

١٣٢.
الترغيــب والترهيــب مــن 

  احلديث الشريف
عبد القوي املنذري  عبد العظيم بن

  أبو حممد
، ١٤١٧ -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر

  إبراهيم مشس الدين: األوىل، حتقيق: الطبعة

حممد بن أمحد بن حممد الغرنـاطي    التسهيل لعلوم التنزيل.١٣٣
  الكليب

ــر ــريب : دار النش ــاب الع ــان  -دار الكت  -لبن
  الرابعة: م، الطبعة١٩٨٣ -هـ١٤٠٣

ا تواتر يف نـزول  التصريح مب.١٣٤
  املسيح

اإلمام احملدث حممد أنـور شـاه   
  الكشمريي اهلندي

 -حلب  -مكتب املطبوعات اإلسالمية : دار النشر
: الرابعـة، حتقيـق  : م، الطبعة١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢

  عبد الفتاح أبو غدة
دار الشـروق،القاهرة،الطبعة السادسـة   :دار النشر  سيد قطبالتصـوير الفــين يف القــرآن  .١٣٥



 ٩٢٢

  هـ ١٤٢٣عشرة،  الكرمي

دار الفكر املعاصـر للطباعـة والنشـر    :دار النشر  حممد نور الدين املنجد  التضاد يف القرآن الكرمي.١٣٦
  م١٩٩٩،الطبعة األوىل،والتوزيع

  م١٩٧٦-هـ١٣٩٦دار الشروق،الطبعة الثانية،  بكري شيخ أمني/د  التعبري الفين يف القرآن الكرمي.١٣٧
  دار عمار:دار النشر  رائيفاضل صاحل السام/د  التعبري القرآين.١٣٨

١٣٩.
التعليقات الرضية على الروضة 

  الندية
  حممد ناصر الدين األلباين

م ، ١٩٩٩ -رة  هالقا -دار ابن عفان  : دار النشر
  علي حسني احلليب: األوىل ، حتقيق: الطبعة

التفسري الكـبري أو مفـاتيح   .١٤٠
  الغيب

فخر الدين حممد بن عمر التميمـي  
  الرازي الشافعي

 -بــريوت  -دار الكتــب العلميــة : نشــردار ال
  األوىل: م، الطبعة٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١

التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين .١٤١
  واألسانيد

أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد 
  الرب النمري

وزارة عمـوم األوقـاف والشــؤون   : دار النشـر 
مصطفى بن : ، حتقيق١٣٨٧ -املغرب  -اإلسالمية 

  الكبري البكري حممد عبد ،أمحد العلوي 

أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن قدامة   التوابني.١٤٢
  املقدسي

ــة : دار النشــر ــب العلمي ــريوت -دار الكت  -ب
  عبد القادر األرناؤوط: ،حتقيق١٤٠٣

أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن عبيد   التواضع واخلمول.١٤٣
  ابن أيب الدنيا القرشي البغدادي

 ١٤٠٩ -وت بري -دار الكتب العلمية : دار النشر
حممد عبد القادر : األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٩٨٩ -

  أمحد عطا

عبد اهللا بن حممد بن جعفـر بـن     التوبيخ والتنبيه.١٤٤
  حيان

جمـدي  : القاهرة، حتقيق -مكتبة الفرقان : دار النشر
  السيد إبراهيم

١٤٥.
ــات  ــى مهم ــف عل التوقي

  حممد عبد الرؤوف املناوي  التعاريف
بريوت  -دار الفكر ، عاصر دار الفكر امل: دار النشر

. د: األوىل، حتقيـق : ، الطبعـة ١٤١٠ -دمشق ، 
  حممد رضوان الداية

  التيسري بشرح اجلامع الصغري.١٤٦
اإلمام احلافظ زيـن الـدين عبـد    

  الرؤوف املناوي
 -الريـاض   -مكتبة اإلمام الشـافعي  : دار النشر

  الثالثة: م، الطبعة١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨

  سبعالتيسري يف القراءات ال.١٤٧
االمام أبو عمرو عثمان بن سـعيد  
  بن عثمان بن سعيد بن عمرو الداين

 -بــريوت  -دار الكتــاب العــريب : دار النشــر
اوتو : الثانية، حتقيق: م، الطبعة١٩٨٤/ هـ١٤٠٤
  تريزل

عبد الرمحن بن علي بن حممد بـن    الثبات حىت املمات.١٤٨
  اجلوزي أبو الفرج

ـ  -مؤسسة الكتب الثقافيـة  : دار النشر  -ريوت ب
عبـد اهللا الليثـي   : األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤٠٦

  األنصاري
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  الثقات.١٤٩
حممد بن حبان بن أمحد أبو حـامت  

  التميمي البسيت
: ، الطبعة١٩٧٥ - ١٣٩٥ -دار الفكر : دار النشر

  السيد شرف الدين أمحد: األوىل، حتقيق

١٥٠.
الثمر الداين يف تقريب املعاين 
شرح رسالة ابـن أيب زيـد   

  ينالقريوا
  بريوت -املكتبة الثقافية : دار النشر  صاحل عبد السميع اآليب األزهري

اجلــــامع الصــــحيح .١٥١
  )صحيح البخاري(املختصر

اهللا  حممد بن إمساعيل أبـو عبـد  
  البخاري اجلعفي

 -بـريوت   -اليمامـة  ، دار ابن كثري : دار النشر
. د: الثالثــة، حتقيــق: ، الطبعــة١٩٨٧ - ١٤٠٧

  مصطفى ديب البغا

ــ.١٥٢ ــنن اجل ــحيح س امع الص
  )سنن الترمذي( لترمذي، ا

حممد بن عيسى أبو عيسى الترمذي 
  السلمي

-  -بريوت  -دار إحياء التراث العريب : دار النشر
  أمحد حممد شاكر وآخرون: ، حتقيق

اجلامع الصحيح مسند اإلمام .١٥٣
  )مسند الربيع(الربيع بن حبيب

الربيع بن حبيب بن عمـر األزدي  
  البصري

بريوت  -مكتبة االستقامة  ،دار احلكمة  :دار النشر
: األوىل، حتقيـق : ، الطبعة١٤١٥ -سلطنة عمان  ،

  عاشور بن يوسف، حممد إدريس 

تفسري ( اجلامع ألحكام القرآن.١٥٤
  )القرطيب

أبو عبـد اهللا حممـد بـن أمحـد     
  القاهرة -دار الشعب : دار النشر  األنصاري القرطيب

اجلد احلثيث يف بيان ما لـيس  .١٥٥
  حبديث

أمحد بن عبد الكرمي بن سـعودي  
  الغزي العامري

هــ،   ١٤١٢ -الريـاض   -دار الراية : دار النشر
  بكر عبد اهللا أبو زيد: األوىل، حتقيق: الطبعة

١٥٦.
ــحيحني  ــني الص ــع ب اجلم

  حممد بن فتوح احلميدي  البخاري ومسلم
 -بـريوت  / لبنـان  -دار ابن حـزم  : دار النشر

. د: ، حتقيـق الثانية: م، الطبعة٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣
  علي حسني البواب

  بريوت -دار الفكر  : دار النشر  زكريا األنصاري  اجلمل شرح املنهج.١٥٧

د : حتقيق،م١٩٩٥هـ ١٤١٦ -اخلامسة، : الطبعة  اخلليل بن أمحد الفراهيدي  اجلمل يف النحو.١٥٨
  فخر الدين قباوة. 

أمحد بن عمرو بـن أيب عاصـم     اجلهاد البن أيب عاصم.١٥٩
  الضحاك أبو بكر

 -املدينة املنورة  -مكتبة العلوم واحلكم : دار النشر
مساعد بن سليمان : األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤٠٩

  الراشد اجلميد

١٦٠.
اجلواهر احلسـان يف تفسـري   

  )تفسري الثعاليب( القرآن
بد الرمحن بن حممد بن خملـوف  ع

  بريوت -مؤسسة األعلمي للمطبوعات : دار النشر  الثعاليب

احلسني بن أمحد بن خالويه أبو عبد   ءات السبعاحلجة يف القرا.١٦١
  اهللا

، ١٤٠١ -بـريوت   -دار الشـروق  : دار النشر
  عبد العال سامل مكرم. د: الرابعة، حتقيق: الطبعة
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  الصاحيب التاجي  احللبة يف أمساء اخليل املشهورة.١٦٢
  .مؤسسة الرسالة:دار النشر

  .حامت صاحل الضامن/د:حتقيق

  احللة السرياء.١٦٣
اهللا حممد بن عبد اهللا بـن  أبو عبد 

  أيب بكر القضاعي
م، ١٩٨٥ -القـاهرة   -دار املعـارف  : دار النشر

  مؤنس نيالدكتور حس: الثانية، حتقيق: الطبعة

صدر الدين علـي بـن احلسـن      احلماسة البصرية.١٦٤
  البصري

ـ ١٤٠٣ -بريوت  -عامل الكتب : دار النشر  -هـ
  خمتار الدين أمحد: م، حتقيق١٩٨٣

١٦٥.
غربية خمتصر كتاب احلماسة امل

صفوة األدب وخنبة ديـوان  
  العرب

أبو العباس أمحد بن عبـد السـالم   
  اجلراوي التاديل

 -بــريوت  -دار الفكــر املعاصــر : دار النشــر
حممـد رضـوان   : األوىل، حتقيق: م، الطبعة١٩٩١

  الداية

  بو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظأ  احليوان.١٦٦
ــر ــل : دار النش ــان -دار اجلي ــريوت / لبن  -ب

عبد السالم حممـد  : م، حتقيق١٩٩٦ -هـ ١٤١٦
  هارون

  قدامة بن جعفر  اخلراج وصناعة الكتابة.١٦٧
األوىل، : العراق، الطبعـة  -دار الرشيد : دار النشر

  حممد حسني الزبيدي: حتقيق

حممـد  : بريوت، حتقيـق  -عامل الكتب : دار النشر  أبو الفتح عثمان ابن جين  اخلصائص.١٦٨
  علي النجار

  لكربىاخلصائص ا.١٦٩
أبو الفضل جالل الدين عبد الرمحن 

  أيب بكر السيوطي
 -بــريوت  -دار الكتــب العلميــة : دار النشــر

  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥

  حممد بن عبد الوهاب :الشيخ  اخلطب املنربية.١٧٠
: الريـاض، الطبعـة   -مطابع الريـاض  : دار النشر

صاحل بن عبد الرمحن األطرم وحممد : األوىل، حتقيق
  لدويشبن عبد الرزاق ا

يف علوم الكتاب  الدر املصون.١٧١
  املكنون

أمحد بن يوسف املعروف بالسمني 
  احلليب

أمحـد حممـد   /د:دار القلم،دمشق، حتقيق:دار النشر
  اخلراط

عبد الرمحن بن الكمـال جـالل     الدر املنثور.١٧٢
  م١٩٩٣ –بريوت  -دار الفكر : دار النشر  الدين السيوطي

الدراري املضية شرح الـدرر  .١٧٣
 - ١٤٠٧ –بــريوت  -دار اجليــل : دار النشــر  حممد بن علي الشوكاين  البهية

١٩٨٧  

١٧٤.
الدراسات اللغويـة للقـرآن   
الكرمي يف أوائل القرن الثالث 

  اهلجري
  .دار قباء للنشر والتوزيع، القاهرة،مصر:دار النشر  عيسى شحاته عيسى علي/د
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١٧٥.
الدراية يف ختـريج أحاديـث   

  اهلداية
ين أمحد بن علي بن حجر العسـقال 

  أبو الفضل
السيد عبد : بريوت، حتقيق -دار املعرفة : دار النشر

  اهللا هاشم اليماين املدين

١٧٦.
يف اختصـار املغـازي    الدرر

  يوسف بن عبد الرب النمري القرطيب  والسري
الـدكتور  : حتقيق  .دار املعارف ،القاهرة:دار النشر

  شوقي ضيف

سليمان بن أمحـد الطـرباين أبـو      الدعاء للطرباين.١٧٧
  لقاسما

، ١٤١٣ -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر
  مصطفى عبد القادر عطا: األوىل، حتقيق: الطبعة

  الديات.١٧٨
أمحد بن عمرو بـن أيب عاصـم   

  الشيباين
 -إدارة القـرآن والعلـوم اإلسـالمية    : دار النشر
  م١٩٨٧ –هـ ١٤٠٧ -كراتشي 

 الرمحن بن أيب بكر أبو الفضل عبد  الديباج على مسلم.١٧٩
  السيوطي

 -السـعودية  -اخلـرب  -دار ابن عفان : دار النشر
أبو إسـحاق احلـويين   : ، حتقيق١٩٩٦ - ١٤١٦
  األثري

شهاب الدين أمحد بـن إدريـس     الذخرية.١٨٠
  القرايف

م، ١٩٩٤ –بــريوت  -دار الغــرب : دار النشـر 
  حممد حجي: حتقيق

١٨١.
الــذخرية يف حماســن أهــل 

  اجلزيرة
  بو احلسن علي بن بسام الشنتريينأ

ـ ١٤١٧ -بريوت  -دار الثقافة : دار النشر  -هـ
  إحسان عباس: م، حتقيق١٩٩٧

: ، الطبعة١٩٨٦ -دمشق  -دار أسامة : دار النشر  حممد بن السيد حسن  الراموز على الصحاح.١٨٢
  د حممد علي عبد الكرمي الرديين: الثانية ، حتقيق

الرأي الصحيح يف مـن هـو   .١٨٣
  الذبيح

  دار القلم،دمشق،سورية:ر النشردا  اإلمام عبد احلميد الفراهي

١٨٤.
تلخـيص  (الرد على البكـري 

  )كتاب االستغاثة
أمحد بن عبد احللـيم بـن تيميـة    

  احلراين أبو العباس
 -املدينة املنـورة   -مكتبة الغرباء األثرية : دار النشر

  حممد علي عجال: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤١٧

يميـة  أمحد بن عبد احللـيم بـن ت    الرد على املنطقيني.١٨٥
  احلراين أبو العباس

  بريوت -دار املعرفة : دار النشر

  الرسالة.١٨٦
حممد بن إدريـس أبـو عبـد اهللا    

  الشافعي
أمحد حممـد  : ، حتقيق١٩٣٩ - ١٣٥٨ -القاهرة 

  شاكر

عبد اهللا بن املبـارك بـن واضـح      الرقائق.١٨٧
  املرزوي أبو عبد اهللا

: بريوت، حتقيـق  -دار الكتب العلمية : دار النشر
  رمحن األعظميحبيب ال

الـروض األنـف يف شـرح    .١٨٨
  م١٩٦٧.دار الكتب اإلسالمية:دار النشر  اإلمام عبد الرمحن السهيلي  السرية النبوية

  .عبد الرمحن الوكيل:حتقيق
  -الريـاض   -مكتبة الرياض احلديثـة  : دار النشرمنصور بن يـونس بـن إدريـس    الروض املربـع شـرح زاد   .١٨٩
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  ١٣٩٠  البهويت  املستقنع

١٩٠.
النضـرة يف مناقـب    الرياض
  العشرة

أمحد بن عبد اهللا بن حممد الطـربي  
  أبو جعفر

 -بـريوت   -دار الغـرب اإلسـالمي   : دار النشر
عيسـى عبـد اهللا   : األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٩٩٦

  حممد مانع احلمريي

١٩١.
الزاهــر يف غريــب ألفــاظ 

  الشافعي
حممد بن أمحد بن األزهر األزهري 

  اهلروي أبو منصور

 -وزارة األوقاف والشئون اإلسـالمية  : دار النشر
. د: األوىل، حتقيـق : ، الطبعـة ١٣٩٩ -الكويت 

  حممد جرب األلفي

  أبو بكر حممد بن القاسم األنباري  الزاهر البن األنباري.١٩٢
 ١٤١٢ -بـريوت   -مؤسسة الرسالة : دار النشر

حـامت  . د: األوىل، حتقيـق : ، الطبعة١٩٩٢-هـ 
  صاحل الضامن

  الزهد الكبري.١٩٣
و بكر أمحد بن احلسني بن علـي  أب

  بن عبد اهللا البيهقي
 -بـريوت   -مؤسسة الكتب الثقافيـة  : دار النشر

  عامر أمحد حيدر: الثالثة، حتقيق: ، الطبعة١٩٩٦

  هناد بن السري الكويف  الزهد البن السري.١٩٤
 -دار اخللفـاء للكتـاب اإلسـالمي    : دار النشر
ـ : األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤٠٦ -الكويت  د عب

  الرمحن عبد اجلبار الفريوائي

عبد اهللا بن املبـارك بـن واضـح      الزهد البن املبارك.١٩٥
  املرزوي أبو عبد اهللا

: بريوت، حتقيـق  -دار الكتب العلمية : دار النشر
  حبيب الرمحن األعظمي

  الزهد وصفة الزاهدين.١٩٦
أمحد بن حممد بن زياد بن بشر بن 

  درهم أبو سعيد
، ١٤٠٨ -طنطا  -لتراث دار الصحابة ل: دار النشر

  جمدي فتحي السيد: األوىل، حتقيق: الطبعة

  ابن حجر اهليثمي  الزواجر عن اقتراف الكبائر.١٩٧

 -صـيدا  / لبنـان   -املكتبة العصـرية  : دار النشر
الثانيـة،  : م، الطبعة١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ -بريوت 

مت التحقيق واالعـداد مبركـز الدراسـات    : حتقيق
  الباز والبحوث مبكتبة نزار مصطفى

  السبعة يف القراءات.١٩٨
أبو بكر أمحد بن موسى بن العباس 

  بن جماهد البغدادي
هــ،  ١٤٠٠ -مصـر   -دار املعارف : دار النشر

  شوقي ضيف: الثانية، حتقيق: الطبعة

السحر احلـالل يف احلكـم   .١٩٩
  واألمثال

  بريوت -دار الكتب العلمية : دار النشر  أمحد اهلامشي

ء السلوك يف طبقات العلمـا .٢٠٠
  وامللوك

اء الدين حممد بن يوسـف بـن   
  يعقوب اجلندي الكندي

م، ١٩٩٥ -صـنعاء   -مكتبة اإلرشاد  : دار النشر
حممد بن علي بـن احلسـني   : الثانية، حتقيق: الطبعة

  األكوع احلوايل
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ــواردة يف الفــنت .٢٠١ الســنن ال
  وغوائلها والساعة وأشراطها

أبو عمرو عثمان بن سعيد املقـرئ  
  الداين

، ١٤١٦ -الريـاض   -دار العاصـمة  : شردار الن
ضاء اهللا بن حممد إدريس . د: األوىل، حتقيق: الطبعة

  املباركفوري

السرية احللبية يف سرية األمني .٢٠٢
  هـ١٤٠٠ –بريوت  -دار املعرفة : دار النشر  علي بن برهان الدين احلليب  املأمون

عبد امللك بن هشام بـن أيـوب     السرية النبوية البن هشام.٢٠٣
  مريي املعافري أبو حممد،احل

: ، الطبعة١٤١١ -بريوت  -دار اجليل : دار النشر
  طه عبد الرءوف سعد: األوىل، حتقيق

٢٠٤.
سـرية ابـن   (السرية النبويـة 

  )هشام
عبد امللك بن هشام بـن أيـوب   

  احلمريي املعافري أبو حممد
: ، الطبعة١٤١١ -بريوت  -دار اجليل : دار النشر

  ءوف سعدطه عبد الر: األوىل، حتقيق

٢٠٥.
السيل اجلرار املتـدفق علـى   

  حممد بن علي بن حممد الشوكاين  حدائق األزهار
 -بـريوت   -دار الكتـب العلميـة   : ، دار النشر

  حممود إبراهيم زايد: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤٠٥

  الشافية يف علم التصريف.٢٠٦
مجال الدين أبو عمرو عثمان بـن  

دويين النحوي املعروف بان عمر ال
  جباحلا

هــ  ١٤١٥ -مكـة   -املكتبة املكية : دار النشر
حسـن أمحـد   : األوىل، حتقيـق : م، الطبعة١٩٩٥
  العثمان

٢٠٧.
الشذا الفياح من علوم ابـن  

  الصالح
إبراهيم بن موسى بن أيوب الربهان 

  األبناسي

 -السـعودية   -الرياض  -مكتبة الرشد : دار النشر
: األوىل، حتقيـق : م، الطبعـة ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨

  تحي هللصالح ف

٢٠٨.
الشقائق النعمانية يف علمـاء  

  الدولة العثمانية
  طاشكربي زادة

 -بـريوت   -دار الكتـاب العـريب    : دار النشر
  م١٩٧٥/ هـ١٣٩٥

  الشمائل الشريفة.٢٠٩
جالل الدين عبد الرمحن بـن أيب  

  بكر السيوطي
: دار طائر العلم للنشر والتوزيع، حتقيـق : دار النشر

  حسن بن عبيد باحبيشي

ئل احملمدية واخلصـائل  الشما.٢١٠
  املصطفوية

حممد بن عيسى بن سورة الترمذي 
  أبو عيسى

 -بـريوت   -مؤسسة الكتب الثقافيـة  : دار النشر
  سيد عباس اجلليمي: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤١٢

  الشوارد يف اللغة.٢١١
رضي الدين احلسـن بـن حممـد    

  الصغاين
  

  مطبعة امع العلمي العراقي
دنان عبـد الـرمحن   ع/م، ت١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣
  الدوري

  الصاحيب.٢١٢
أبو احلسني أمحد بن فـارس بـن   

  زكريا
ــر ــيب  :دار النش ــايب احلل ــى الب ــة عيس مطبع

  السيد أمحد صقر:وشركاه،القاهرة،حتقيق

ــر  إمساعيل بن محاد اجلوهري  الصحاح.٢١٣ ــني :دار النش ــم للمالي ــة /دار العل الطبع
  أمحد عبد الغفور عطار:،حتقيق١٩٩٠/الرابعة
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٢١٤.
حكم تاركها وسياق الصالة و

صالة النيب من حـني كـان   
  يكرب إىل أن يفرغ منها

أبو عبد اهللا مشس الدين حممد بـن  
أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي 

  الدمشقي

قربص  -دار ابن حزم  -اجلفان واجلايب : دار النشر
األوىل، : ، الطبعـة ١٩٩٦ - ١٤١٦ -بريوت  -

  بسام عبد الوهاب اجلايب: حتقيق

املرسلة على اجلهمية الصواعق .٢١٥
  واملعطلة

أبو عبد اهللا مشس الدين حممد بـن  
أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي 

  الدمشقي

 - ١٤١٨ -الريـاض   -دار العاصمة : دار النشر
علي بن حممـد  . د: الثالثة، حتقيق: ، الطبعة١٩٩٨

  الدخيل اهللا

ضــعفاء (الضــعفاء الكــبري.٢١٦
  )العقيلي

 أبو جعفر حممد بن عمر بن موسى
  العقيلي

ــة : دار النشــر ــة العلمي  -بــريوت  -دار املكتب
: األوىل، حتقيـق : م، الطبعـة ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤

  عبد املعطي أمني قلعجي

عبد الغـين  : بريوت، حتقيق -دار الفكر : دار النشر  حممد بن أيب بن أيوب الدمشقي  الطب النبوي.٢١٧
  عبد اخلالق

  الطبقات الكربى.٢١٨
اهللا  مد بن سعد بن منيع أبو عبدحم

  البصري الزهري
  -  -بريوت  -دار صادر : دار النشر

الطرق احلكمية يف السياسـة  .٢١٩
  الشرعية

أبو عبد اهللا مشس الدين حممد بـن  
أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي 

  الدمشقي

حممد . د: القاهرة، حتقيق -مطبعة املدين : دار النشر
  مجيل غازي

  العاقبة يف ذكر املوت.٢٢٠
لرمحن بن عبـد  عبد احلق بن عبد ا

  اهللا اإلشبيلي أبو حممد

 ١٤٠٦ -الكويت  -مكتبة دار األقصى : دار النشر
خضـر حممـد   : األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٩٨٦ -

  خضر

  العجاب يف بيان األسباب.٢٢١
شهاب الدين أبو الفضل أمحد بـن  

  علي

 -الســعودية  -دار ابــن اجلــوزي : دار النشــر
عبد : قاألوىل، حتقي: م، الطبعة١٩٩٧ -هـ١٤١٨

  احلكيم حممد األنيس

علي بن إمساعيل بن سيده النحوي   العدد يف اللغة.٢٢٢
  اللغوي

: م،  حتقيـق ١٩٩٣هــ  ١٤١٣ -األوىل،: الطبعة
  عدنان بن حممد الظاهر/ عبد اهللا بن احلسني الناصر 

العربية دراسـات يف اللغـة   .٢٢٣
  واهلجات واألساليب

  يوهان فك
ــر ــر، :دار النش ــاجني مبص ــة اخل -١٤٠٠مكتب

: م،ترمجه وقدم له وعلق عليه وصنع فهارسه١٩٨٠
  رمضان عبد التواب/د

  )القاهرة(دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع:دار النشر  عيسى شحاته عيسى علي/د  العربية والنص القرآين.٢٢٤

  العشرات يف غريب اللغة.٢٢٥
أبو عمر حممد بن عبـد الواحـد   

  الزاهد
، ١٩٨٤ -عمـان   -املطبعة الوطنيـة  : دار النشر

  حيىي عبد الرؤوف جرب: حتقيق
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٢٢٦.ظََالععبد اهللا بن حممد بن جعفـر بـن     ةم
  حيان األصبهاين أبو حممد

، ١٤٠٨ -الريـاض   -دار العاصـمة  : دار النشر
رضاء اهللا بن حممد إدريـس  : األوىل، حتقيق: الطبعة

  املباركفوري

أمحد بن حممد بن عبد ربـه  :الفقيه   العقد الفريد.٢٢٧
  األندلسي

-دار الكتـــب العلميـــة،بريوت:نشـــردار ال
  مفيد حممد قميحة:لبنان،حتقيق

العقود الدرية من مناقب شيخ .٢٢٨
  اإلسالم أمحد بن تيمية

حممد بن أمحد بن عبد اهلادي بـن  
  قدامة املقدسي أبو عبد اهللا

: بريوت، حتقيـق  -دار الكاتب العريب : دار النشر
  حممد حامد الفقي

٢٢٩.
العلل املتناهية يف األحاديـث  

  لواهيةا
  عبد الرمحن بن علي بن اجلوزي

، ١٤٠٣ -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر
  خليل امليس: األوىل، حتقيق: الطبعة

العلل الواردة يف األحاديـث  .٢٣٠
  النبوية

علي بن عمر بن أمحد بن مهـدي  
  أبو احلسن الدارقطين البغدادي

ــة : دار النشــر ــاض  -دار طيب  - ١٤٠٥ -الري
حمفوظ الـرمحن  . د: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٩٨٥

  زين اهللا السلفي

  أمحد بن حنبل أبو عبداهللا الشيباين  العلل ومعرفة الرجال.٢٣١
بريوت  -دار اخلاين ، املكتب اإلسالمي : دار النشر

األوىل، : ، الطبعـة ١٩٨٨ - ١٤٠٨ -الرياض ، 
  وصي اهللا بن حممد عباس: حتقيق

٢٣٢.
العلو للعلي الغفار يف إيضـاح  

  األخبار وسقيمها صحيح
اإلمام احلافظ مشس الدين حممد بن 

  أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب

 -الريـاض   -مكتبة أصـواء السـلف   : دار النشر
أبو : األوىل، حتقيق: م، الطبعة١٩٩٥ -هـ ١٤١٦

  حممد أشرف بن عبد املقصود

أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن عبيد   العيال.٢٣٣
  داديابن أيب الدنيا القرشي البغ

 -الـدمام   -السعودية  -دار ابن القيم : دار النشر
د : األوىل، حتقيـق : م، الطبعة١٩٩٠ -هـ ١٤١٠

  جنم عبد الرمحن خلف

د مهـدي  : دار ومكتبة اهلالل، حتقيـق : دار النشر  اخلليل بن أمحد الفراهيدي  العني.٢٣٤
  د إبراهيم السامرائي/ املخزومي 

الغاية يف شرح اهلداية يف علم .٢٣٥
  يةالروا

  السخاوي/ بن اجلزري ا
م، ٢٠٠١ -مكتبة أوالد الشيخ للتراث  : دار النشر

أبو عـائش عبـد املـنعم    : األوىل ، حتقيق: الطبعة
  إبراهيم

٢٣٦.
الغرة املنيفة يف حتقيق بعـض  

  مسائل اإلمام أيب حنيفة
  حفص عمر الغزنوي احلنفي وأب

 -بـريوت   -مكتبة اإلمام أيب حنيفـة  : دار النشر
حممد زاهـد بـن   : الثانية، حتقيق: ة، الطبع١٩٨٨

  احلسن الكوثري
الثانيـة،  : لبنان، الطبعـة  -دار املعرفة : دار النشر  حممود بن عمر الزخمشري  الفائق يف غريب احلديث.٢٣٧
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حممد أبـو الفضـل   –علي حممد البجاوي : حتقيق
  إبراهيم

  الفردوس مبأثور اخلطاب.٢٣٨
أبو شجاع شريويه بن شهردار بن 

اهلمذاين امللقـب   شريويه الديلمي
  إلكيا،

 ١٤٠٦ -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر
السعيد بن : األوىل، حتقيق: م، الطبعة١٩٨٦ -هـ 

  بسيوين زغلول

  أمحد بن فارس اللغوي  الفرق.٢٣٩
  .مكتبة اخلاجني،القاهرة:دار النشر

ــاض،حتقيق ــد  :دار الرفاعي،الري ــان عب د،رمض
  هـ١٤٠٢الطبعة األوىل،.التواب

  فروسيةال.٢٤٠
حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو 

  عبد اهللا

 -حائـل   -السـعودية   -دار األندلس : دار النشر
مشهور : األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٩٩٣ - ١٤١٤

  بن حسن بن حممود بن سلمان

  حممد بن مفلح املقدسي أبو عبد اهللا  الفروع وتصحيح الفروع.٢٤١
، ١٤١٨ -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر

  أبو الزهراء حازم القاضي: األوىل، حتقيق: الطبعة

أبو هالل احلسن بن عبد اهللا بـن    الفروق اللغوية.٢٤٢
  سهل العسكري

دار الكتب العلمية،بريوت، لبنان،الطبعـة  :دار النشر
هـ،علق عليـه ووضـع   ١٤٢٤م، ٢٠٠٣الثانية،

  حممد باسل عيون السود: حواشيه

ــوار .٢٤٣ ــة أو ن الفــروق اللغوي
  ومثار املعاين األلفاظ

  دار الفكر العريب،الطبعة األوىل:دار النشر  محدي حممود عبد اللطيف/أ
  م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠

الفروق اللغويـة وأثرهـا يف   .٢٤٤
  تفسري القرآن الكرمي

حممد بن عبد الرمحن بن صـاحل  /د
  الشايع

ــر ــة  :دار النش ــة العبيكان،الرياض،الطبع مكتب
  م١٩٩٣هـ١٤١٤األوىل،

٢٤٥.
يف الفصل للوصـل املـدرج   

  النقل
أمحد بن علي بن ثابت البغـدادي  

  أبو بكر
ــاض  -دار اهلجــرة : دار النشــر ، ١٤١٨ -الري

  حممد مطر الزهراين: األوىل، حتقيق: الطبعة

٢٤٦.
الفصول املفيـدة يف الـواو   

  املزيدة
صالح الدين خليل بن كيكلـدي  

  العالئي

هــ  ١٤١٠ -عمـان   -دار البشـري  : دار النشر
حسـن موسـى   : قيقاألوىل، حت: م، الطبعة١٩٩٠
  الشاعر

٢٤٧.
الرسـول   فصول يف سـرية ال

  صلى اهللا عليه وسلم
أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري 

  القرشي

مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الريـاض،  :دار النشر
باسم بن فيصـل  : حتقيق اململكة العربية السعودية،

  مسري بن أمني الزهريي -اجلوابرة 

  الفقيه واملتفقه.٢٤٨
ر أمحد بن علي بـن ثابـت   أبو بك

  اخلطيب البغدادي
 -الســعودية  -دار ابــن اجلــوزي : دار النشــر

أبو عبد الرمحن : الثانية، حتقيق: هـ، الطبعة١٤٢١
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  عادل بن يوسف الغرازي

  الفوائد.٢٤٩
أبو عبد اهللا مشس الدين حممد بـن  
أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي 

  الدمشقي

 ١٣٩٣ -ريوت ب -دار الكتب العلمية : دار النشر
  الثانية: ، الطبعة١٩٧٣ -

، ١٤١٢ -الريـاض   -مكتبة الرشـد  : دار النشر  متام بن حممد الرازي أبو القاسم  الفوائد لتمام الرازي.٢٥٠
  محدي عبد ايد السلفي: األوىل، حتقيق: الطبعة

٢٥١.
الفواكه الدواين على رسـالة  

  ابن أيب زيد القريواين، تأليف
نفـراوي  أمحد بن غنيم بن سامل ال

  هـ١٤١٥ –بريوت  -دار الفكر : دار النشر  املالكي

  بريوت -مؤسسة الرسالة : دار النشر  آبادي حممد بن يعقوب الفريوز  القاموس احمليط.٢٥٢
  م١٩٧٠دار املعارف،القاهرة،:دار النشر  )بنت الشاطئ(عائشة عبد الرمحن  القرآن والتفسري العصري.٢٥٣

القول املسدد يف الذب عـن  .٢٥٤
  مام أمحداملسند لإل

، ١٤٠١ -القـاهرة   -مكتبة ابن تيمية : دار النشر  أمحد بن علي العسقالين أبو الفضل
  مكتبة ابن تيمية: األوىل، حتقيق: الطبعة

الكايف يف فقه اإلمام املبجـل  .٢٥٥
  أمحد بن حنبل

  بريوت -املكتب االسالمي : دار النشر  عبد اهللا بن قدامة املقدسي أبو حممد

  مجال الدين بن احلاجب  والكافية يف النح.٢٥٦
  .دار الكتب العلمية،لبنان،بريوت:دار النشر

  شرحه رضي الدين االستراباذي: حتقيق

أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد   الكامل يف التاريخ.٢٥٧
  بن حممد بن عبد الكرمي الشيباين

 -بــريوت  -دار الكتــب العلميــة : دار النشــر
  القاضيعبد اهللا : ، حتقيق٢ط: هـ، الطبعة١٤١٥

  الكامل يف اللغة واألدب.٢٥٨
للعالمة أيب العباس حممد بن يزيـد  

  مطبعة االستقامة بالقاهرة:دار النشر  املعروف باملربد

عبداهللا بن عدي بن عبـداهللا بـن     الكامل يف ضعفاء الرجال.٢٥٩
  حممد أبو أمحد اجلرجاين

 - ١٤٠٩ -بــريوت  -دار الفكــر : دار النشــر
  حيىي خمتار غزاوي: يقالثالثة، حتق: ، الطبعة١٩٨٨

  بريوت -دار الندوة اجلديدة : دار النشر  حممد بن عثمان الذهيب  الكبائر.٢٦٠

  الكتاب.٢٦١
بشر عمرو بن عثمان بن قنـرب  أبو 

  سيبويه
األوىل، : بـريوت، الطبعـة   -دار اجليل : دار النشر

  عبد السالم حممد هارون: حتقيق

٢٦٢.
الكشاف عن حقائق التنزيـل  

جـوه  يف و وعيون األقاويـل 
  التأويل

أبو القاسـم حممـود بـن عمـر     
  الزخمشري اخلوارزمي

بـريوت،   -دار إحياء التراث العـريب  : دار النشر
  عبد الرزاق املهدي: حتقيق

٢٦٣.
تفسـري  ( الكشـف والبيـان  

  )الثعليب
أبو إسحاق أمحد بن حممـد بـن   

  إبراهيم الثعليب النيسابوري
 -بـريوت   -دار إحياء التراث العـريب  : دار النشر

ـ ١٤٢٢ -نان لب األوىل، : م، الطبعـة ٢٠٠٢-هـ
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اإلمام أيب حممد بن عاشور ، مراجعة وتدقيق : حتقيق
  األستاذ نظري الساعدي

الكالم املعـرب يف قـواميس   .٢٦٤
  مسيح أبو مغلي/د  املعرب

دار الفكر للطباعـة والنشـر والتوزيـع    :دار النشر
  هـ١٤١٨_م ١٩٩٨

  الطبعة األوىل

الكلمات اإلسالمية يف احلقل .٢٦٥
مؤسسـة الرسـالة،بريوت،الطبعة األوىل   :دار النشر  عبد العال سامل مكرم/د  لقرآينا

  م١٩٩٦/هـ١٤١٧
  م١٩٩٥االسكندرية،:دار املعرفة اجلامعية:دار النشر  حلمي خليل/د  الكلمة دراسة لغوية معجمية.٢٦٦

٢٦٧.
ــم يف   ــات معجـ الكليـ
ــروق   ــطلحات والف املص

  )كتاب الكليات(اللغوية

احلسيين أبو البقاء أيوب بن موسى 
  الكفومي

ــر ــالة  : دار النش ــة الرس ــريوت  -مؤسس  -ب
 -عدنان درويش : ، حتقيق. م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩

  حممد املصري

  الكىن واألمساء.٢٦٨
مسلم بن احلجـاج بـن مسـلم    

  القشريي أبو احلسني

 -املدينـة املنـورة    -اجلامعة اإلسالمية : دار النشر
عبد الرحيم حممـد  : األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤٠٤

  أمحد القشقري

٢٦٩.
الآلىلء املصنوعة يف األحاديث 

  املوضوعة
جالل الدين عبد الرمحن بـن أيب  

  بكر السيوطي

 ١٤١٧ -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر
أبو عبـد  : األوىل، حتقيق: م، الطبعة١٩٩٦ -هـ 

  الرمحن صالح بن حممد بن عويضة

  الالمات.٢٧٠
قاسم عبد الرمحن بن إسحاق أبو ال
  جالزجا

هــ  ١٤٠٥ -دمشـق   -دار الفكر : دار النشر
  مازن املبارك: الثانية، حتقيق: م، الطبعة١٩٨٥

٢٧١.
اللباب يف اجلمع بني السـنة  

  والكتاب

االمام مجال الدين أبو حممد علـي  
بن أيب حيىي زكريا بـن مسـعود   

  األنصاري اخلزرجي املنبجي

/ سوريا  -  -الدار الشامية  -دار القلم : دار النشر
م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ -بريوت  / لبنان  - دمشق

حممد فضل عبد العزيز . د: الثانية ، حتقيق: ، الطبعة
  املراد

ــاء  .٢٧٢ ــل البن ــاب يف عل اللب
  بواإلعرا

أبو البقاء عبـد اهللا بـن احلسـني    
  العكربي

هــ  ١٤١٦ -دمشـق   -دار الفكر : دار النشر
عبـد اإللـه   . د : األوىل، حتقيق: م، الطبعة١٩٩٥
  النبهان

  باب يف علوم الكتابالل.٢٧٣
أبو حفص عمر بن علي ابن عادل 

  الدمشقي احلنبلي

  -لبنان / بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر 
: األوىل،حتقيـق : م الطبعـة  ١٩٩٨-هـ  ١٤١٩

الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ علي حممـد  
  معوض
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  اللسان.٢٧٤
حممد بن مكرم بن منظور األفريقي 

  األوىل: بريوت، الطبعة -دار صادر  :دار النشر  املصري

٢٧٥.
عجم أمساء م(اللطائف يف اللغة

  القاهرة -دار الفضيلة  : دار النشر  أمحد بن مصطفى الدمشقي  )األشياء

: الكويت، حتقيـق  -دار الكتب الثقافية : دار النشر  أبو الفتح عثمان ابن جين  اللمع يف العربية.٢٧٦
  فائز فارس

  ل الدين عبد الرمحن السيوطيجال  اللمعة يف خصائص اجلمعة.٢٧٧
 –بــريوت  -دار الكتــب العلميــة : دار النشــر

: األوىل، حتقيـق : م، الطبعة١٩٨٥-هـ ٠٥ة١٤
  حممد السعيد بسيوين زغلول

٢٧٨.
اللهجات العربية يف القراءات 

  الدكتور عبده الراجحي  القرآنية
  مكتبة املعارف للنشر والتوزيع:دار النشر

  الرياض

٢٧٩.
األنسـاب  (املؤتلف واملختلف

املتفقة يف اخلط املتماثلـة يف  
  )النقط

حممد بن طاهر بـن علـي بـن    
  القيسراين

، ١٤١١ -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر
  كمال يوسف احلوت: األوىل، حتقيق: الطبعة

إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا بـن    املبدع يف شرح املقنع.٢٨٠
  مفلح احلنبلي أبو إسحاق

 –بــريوت  -اإلســالمي املكتــب : دار النشــر
  هـ١٤٠٠

  بريوت -دار املعرفة : دار النشر  مشس الدين السرخسي  املبسوط للسرخسي.٢٨١

املتواري علي تراجم أبـواب  .٢٨٢
  البخاري

ناصر الدين أمحد بن حممد املعروف 
  بابن املنري االسكندري

 -هـ ١٤٠٧ -الكويت  -مكتبة املعال : دار النشر
  أمحد صالح الدين مقبول: م، حتقيق١٩٨٧

٢٨٣.

املتوكلي فيما ورد يف القرآن 
باللغة احلبشـية والفارسـية   
واهلندية والتركيـة والزجنيـة   
والنبطية والقبطية والسـريانية  

  والعربانية والرومية والرببرية

مطبعـة الترقـي   /مكتبة القدسي والبدير:دار النشر  جالل الدين السيوطي
  هـ١٣٤٨بدمشق 

٢٨٤.
املثل السائر يف أدب الكاتـب  

  اعروالش

أبو الفتح ضياء الدين نصر اهللا بـن  
حممد بن حممد بن عبـد الكـرمي   

  املعروف بابن األثري

بريوت  -املكتبة العصرية للطباعة والنشر : دار النشر
  حممد حمي الدين عبد احلميد: م، حتقيق١٩٩٥ -

  املثلث ذو املعىن الواحد.٢٨٥
مشس الدين أيب عبد اهللا حممد بـن  

بن بركات  أيب الفتح ابن أيب الفضل
  البعلي احلنبلي

منشورات مركز املخطوطات والتـراث والوثـائق   
ــة األوىل ـــ١٤٢١:الكويت،الطبع م، ٢٠٠٠ -ه

  عبد الكرمي عويف/د.حتقيق ودراسة
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أبو بكر أمحد بن مروان بن حممـد    االسة وجواهر العلم.٢٨٦
  الدينوري القاضي املالكي

 -بـريوت  / لبنـان  -دار ابن حـزم  : دار النشر
  األوىل: م، الطبعة٢٠٠٢ -ـ ه١٤٢٣

٢٨٧.
ــدثني  ــن احمل ــروحني م ا

  والضعفاء واملتروكني
أمحد بـن   اإلمام حممد بن حيان بن

  حامت التميمي البسيت وأب
هــ،  ١٣٩٦ -حلـب   -دار الوعي : دار النشر

  حممود إبراهيم زايد: األوىل، حتقيق: الطبعة

لإلمام أىب زكريا حمىي الـدين بـن     اموع.٢٨٨
  م١٩٩٧ -بريوت  -دار الفكر : دار النشر  شرف النووى

ــوجيز يف تفســري .٢٨٩ احملــرر ال
  الكتاب العزيز

أبو حممد عبد احلق بن غالب بـن  
  عطية األندلسي

ــر ــة : دار النش ــب العلمي ــان  -دار الكت  -لبن
عبد : ، حتقيقاألوىل: م، الطبعة١٩٩٣ -هـ١٤١٣

  السالم عبد الشايف حممد

  احملرر يف احلديث.٢٩٠

ن عبد اهلادي بـن  حممد بن أمحد ب
عبد احلميد بن عبد اهلـادي بـن   
يوسف بن حممد بن قدامة املقدسي 

  احلنبلي ، أبو عبد اهللا اجلماعيلي

 -بـريوت  /  لبنـان   -دار املعرفـة   : دار النشر
: الثالثة ، حتقيـق : م ، الطبعة٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١

يوسف عبد الرمحن املرعشـلي، حممـد سـليم    . د
  الذهيبإبراهيم مسارة، مجال محدي 

  احملكم واحمليط األعظم.٢٩١
أبو احلسن علي بن إمساعيـل بـن   

  سيده املرسي

 -بــريوت  -دار الكتــب العلميــة : دار النشــر
عبـد احلميـد   : األوىل، حتقيـق : م، الطبعة٢٠٠٠
  هنداوي

  احمللى.٢٩٢
علي بن أمحد بن سعيد بن حـزم  

  الظاهري أبو حممد
 :بريوت، حتقيـق  -دار اآلفاق اجلديدة : دار النشر

  جلنة إحياء التراث العريب

  املخصص.٢٩٣
أبو احلسن علـي بـن إمساعيـل    
النحوي اللغوي األندلسي املعروف 

  بابن سيده

 -بريوت  -ث العريب دار إحياء الترا: دار النشر 
  األوىل: الطبعة م ١٩٩٦هـ ١٤١٧
  خليل إبراهم جفال: حتقيق 

  املدخل إىل السنن الكربى.٢٩٤
 ن احلسني بن علي البيهقـي أمحد ب

  أبو بكر

 -دار اخللفـاء للكتـاب اإلسـالمي    : دار النشر
حممـد ضـياء   . د: ، حتقيقهـ١٤٠٤ –الكويت 

  الرمحن األعظمي

٢٩٥.
ملدخل إىل مـذهب اإلمـام   ا

  عبد القادر بن بدران الدمشقي  أمحد بن حنبل
، ١٤٠١ -بـريوت   -مؤسسة الرسالة : دار النشر

سـن  عبد اهللا بن عبد احمل. د: الثانية، حتقيق: الطبعة
  التركي

  املدهش.٢٩٦
أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بـن  
حممد بن علي بن عبيد اهللا بن عبد 

 -لبنان  -بريوت  -دار الكتب العلمية : ،دار النشر
: الثانيـة، حتقيـق  : م، الطبعة١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥
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اهللا بن هادي بن أمحد بن حممد بن 
  جعفر اجلوزي

  الدكتور مروان قباين

  املراسيل أليب داؤود.٢٩٧
سليمان بن األشعث السجسـتاين  

  أبو داود
، ١٤٠٨ -بـريوت   -مؤسسة الرسالة : دار النشر

  شعيب األرناؤوط: األوىل، حتقيق: الطبعة

أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن عبيد   املرض والكفارات.٢٩٨
  ابن أيب الدنيا القرشي البغدادي

 - ١٤١١ -بومبـاي   -الدار السلفية : دار النشر
  عبد الوكيل الندوي: وىل، حتقيقاأل: ، الطبعة١٩٩١

  جالل الدين السيوطي  ملزهر يف علوم اللغة وأنواعهاا.٢٩٩
 -بــريوت  -دار الكتــب العلميــة : دار النشــر

فؤاد : األوىل، حتقيق: م ، الطبعة١٩٩٨هـ ١٤١٨
  علي منصور

اهللا  اهللا أبـو عبـد   حممد بن عبـد   املستدرك على الصحيحني.٣٠٠
  احلاكم النيسابوري

 -بــريوت  -دار الكتــب العلميــة  :دار النشــر
: األوىل، حتقيـق : م، الطبعـة ١٩٩٠ -هـ ١٤١١

  مصطفى عبد القادر عطا

ــن .٣٠١ ــل ف ــتطرف يف ك املس
  مستظرف

شهاب الدين حممد بن أمحـد أيب  
  الفتح األبشيهي

 -بــريوت  -دار الكتــب العلميــة : دار النشــر
مفيـد  : الثانية، حتقيق:م، الطبعة١٩٨٦هـ ١٤٠٦

  حممد قميحة

اهللا حممود بن عمر  القاسم جار وأب  ستقصي يف أمثال العربامل.٣٠٢
  الزخمشري،

 -بــريوت  -دار الكتــب العلميــة : دار النشــر
  الثانية: م، الطبعة١٩٨٧

٣٠٣.
املسند املستخرج على صحيح 

  مسلم

نعيم أمحد بن عبد اهللا بن أمحد  وأب
بن إسحاق بن موسى بن مهـران  

  اهلراين األصبهاين

 -لبنان  -بريوت  -العلمية  دار الكتب: دار النشر
: األوىل، حتقيـق : م، الطبعـة ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧

  حممد حسن حممد حسن إمساعيل الشافعي

  اهللا بن الزبري أبو بكر احلميدي بدع  )مسند احلميدي(املسند.٣٠٤
 -مكتبـة املتـنيب   ، دار الكتب العلمية : دار النشر
  حبيب الرمحن األعظمي: القاهرة، حتقيق، بريوت 

٣٠٥.
اح املضـيء يف كتـاب   املصب

النيب األمي ورسله إىل ملـوك  
  األرض من عريب وعجمي

أبو عبد اهللا حممد بن علي بن أمحد 
  .بن حديدة األنصاري

، . هـ١٤٠٥ -بريوت  -عامل الكتب : دار النشر
  حممد عظيم الدين: حتقيق

ملصــباح املــنري يف غريــب ا.٣٠٦
  الشرح الكبري للرافعي

أمحد بن حممد بن علـي املقـري   
  لفيوميا

  بريوت -املكتبة العلمية : دار النشر

  )مصنف عبد الرزاق(املصنف.٣٠٧
أبو بكر عبد الـرزاق بـن مهـام    

  الصنعاين
، ١٤٠٣ -بريوت  -املكتب اإلسالمي : دار النشر

  حبيب الرمحن األعظمي: الثانية، حتقيق: الطبعة
 -السـعودية   -دار الفني / دار العاصمة: دار النشر  سقالينأمحد بن علي بن حجر العاملطالب العالية بزوائد املسانيد .٣٠٨
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سعد بن ناصر .د: ، حتقيق١ط: هـ، الطبعة١٤١٩  الثمانية
  بن عبد العزيز الشتري

  املطلع على أبواب املقنع.٣٠٩
حممد بن أيب الفتح البعلي احلنبلـي  

  أبو عبد اهللا
 ١٤٠١ -بـريوت   -املكتب اإلسالمي : دار النشر

  ألدليبحممد بشري ا: ، حتقيق١٩٨١ -

املعاجم املفهرسـة أللفـاظ   .٣١٠
  القرآن الكرمي

جممع امللك فهـد لطباعـة املصـحف    :دار النشر  عبد الرمحن حممد احلجيلي/الدكتور
  الشريف باملدينة املنورة

  املعارف.٣١١
بن قتيبة أبو حممد عبـد اهللا بـن   ا

  مسلم
دكتور : القاهرة ، حتقيق -دار املعارف  : دار النشر

  ثروت عكاشة

  يف أصول الفقه داملعتم.٣١٢
حممد بن علي بن الطيب البصـري  

  أبو احلسني
، ١٤٠٣ -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر

  خليل امليس: األوىل، حتقيق: الطبعة

  املعجم األوسط.٣١٣
أبو القاسم سـليمان بـن أمحـد    

  الطرباين

، ١٤١٥ -القــاهرة  -دار احلــرمني : دار النشـر 
عبد احملسـن   ،د طارق بن عوض اهللا بن حمم: حتقيق

  بن إبراهيم احلسيين

  املعجم الصايف يف اللغة العربية.٣١٤
أمينـة شـيخ   /صاحل العلي الصاحل

  سليمان األمحد
..................................  

سليمان بن أمحد بن أيـوب أبـو     املعجم الكبري.٣١٥
  القاسم الطرباين

 - ١٤٠٤ -املوصـل   -مكتبة الزهراء : دار النشر
ايد  محدي بن عبد: الثانية، حتقيق: عة، الطب١٩٨٣
  السلفي

/ أمحد الزيـات  / إبراهيم مصطفى   املعجم الوسيط.٣١٦
  ،حممد النجار/ حامد عبد القادر 

، أصدره جممع اللغة العربيـة  دار الدعوة: دار النشر
  .بالقاهرة

  )معجم أيب يعلى(املعجم.٣١٧
أمحد بن علي بن املثىن املوصلي أبو 

  يعلى
 -فيصـل آبـاد    -دارة العلوم األثرية إ: دار النشر

  إرشاد احلق األثري: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤٠٧

٣١٨.
املعرب من الكالم األعجمي 

  على حروف العجم
أمحـد  .منصور اجلـواليقي،ت  أبو

  حممد شاكر
أمحـد  (م،١٩٦٦.مطبعة اُألفست، طهران:دار النشر

  )شاكر

املعرب من الكالم األعجمي .٣١٩
  على حروف العجم

أمحـد  .نصور اجلـواليقي،ت م أبو
  حممد شاكر

  :مطبعة دار الكتب:دار النشر

٣٢٠.
املعرب من الكالم األعجمي 

  على حروف العجم
. ف/د.منصور اجلـواليقي،ت  أبو

  )عبد الرحيم.ف(.،دمشق،ط، ،دار القلم:دار النشر  عبد الرحيم

املعرب والـدخيل يف اللغـة   .٣٢١
  العربية وآداا

ــر  حممد ألتوجني/د ــة دار ا:دار النشـ ملعرفة،بريوت،لبنان،الطبعـ
  م٢٠٠٥هـ١٤٢٦األوىل
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  املعرفة والتاريخ.٣٢٢
أبو يوسف يعقوب بـن سـفيان   

  الفسوي
 -بــريوت  -دار الكتــب العلميــة : دار النشــر

  خليل املنصور: م، حتقيق١٩٩٩ -هـ١٤١٩

املعشرات احلبية و النفحـات  .٣٢٣
  األديب أيب زيد الفازازي  )عيار الشعر(القلبية

دمشق  -عد الدين للطباعة والنشر دار س: دار النشر
علـي إبـراهيم   : م، حتقيق٢٠٠٠-هـ١٤٢٠ -

  كردي

أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد   املغرب يف ترتيب املعرب.٣٢٤
  بن علي بن املطرز

 حلـب  -مكتبـة أسـامة بـن زيـد     :دار النشر
 ١٩٧٩الطبعـــــــــــــة األوىل ، 

  حممود فاخوري و عبداحلميد خمتار: حتقيق 

  أبو الفضل العراقي  ل األسفاراملغين عن مح.٣٢٥
 -هـ ١٤١٥ -الرياض  -مكتبة طربية : دار النشر

أشـرف عبـد   : األوىل، حتقيـق : م، الطبعة١٩٩٥
  املقصود

٣٢٦.
املغين يف فقه اإلمام أمحد بـن  

  حنبل الشيباين
عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي 

  أبو حممد
ـ ١٤٠٥ –بـريوت   -دار الفكر : دار النشر ، هـ

  وىلاأل: الطبعة

هـ ١٤٢٣دار القلم،دمشق،الطبعة الثالثة،:دار النشر  العالمة الراغب األصفهاين  يف غريب القرآن املفردات.٣٢٧
  صفوان عدنان داوودي:م،حتقيق٢٠٠٢

فصل يف األلفاظ الفارسـية  امل.٣٢٨
  ةاملعرب

أتشارات عياد فرنك ايران، وضعه وايده :دار النشر  زبان شاسي ايراين،
  الدين ملنجد صالح/د:بشواهده العربية

  املفصل يف صنعة اإلعراب.٣٢٩
أبو القاسـم حممـود بـن عمـر     

  الزخمشري
، ١٩٩٣ -بـريوت   -مكتبة اهلـالل  : دار النشر

  علي بو ملحم. د : األوىل، حتقيق: الطبعة

  مفضل بن حممد بن يعلى الضيب  املفضليات.٣٣٠
أمحد حممد شاكر و عبـد السـالم   : بريوت، حتقيق
  حممد هارون

٣٣١.
نة يف بيان كـثري  املقاصد احلس

من األحاديث املشتهرة علـى  
  األلسنة

أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بـن  
  حممد السخاوي

 ١٤٠٥ -بريوت  -دار الكتاب العريب : دار النشر
حممـد  : األوىل، حتقيـق : م، الطبعة١٩٨٥ -هـ 

  عثمان اخلشت

٣٣٢.
املقتبس من اللهجات العربيـة  

  والقرآنية
  مؤسسة شباب اجلامعة للطباعة والتوزيع:دار النشر  سنيحممد سامل حم/د

  و العباس حممد بن يزيد املربدأب  املقتضب.٣٣٣
حممـد  : بريوت، حتقيق -.  عامل الكتب: دار النشر

  .عبد اخلالق عظيمة

سراج الدين عمر بن علي بن أمحد   املقنع يف علوم احلديث.٣٣٤
  األنصاري

ــواز للنشــر : دار النشــر ــعودية  -دار ف  -الس
عبـد اهللا بـن   : األوىل، حتقيق: ةهـ، الطبع١٤١٣
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  يوسف اجلديع

٣٣٥.
معجـم شـامل   (املكنز الكبري

ــات   ــاالت واملترادف للمج
  )واملتضادات

أمحـد  /جمموعة بإشراف الـدكتور 
  خمتار عمر

شــركة ســطور،الطبعة األوىل،  :دار النشــر
مؤسســة التــراث،  (هـــ  ٢٠٠٠/١٤٢١

  )الرياض،اململكة العربية السعودية

عبد الكرمي بن أيب بكـر   حممد بن  امللل والنحل.٣٣٦
  أمحد الشهرستاين

: ، حتقيق١٤٠٤ -بريوت  -دار املعرفة : دار النشر
  حممد سيد كيالين

املنار املنيـف يف الصـحيح   .٣٣٧
  والضعيف

أبو عبد اهللا حممد بـن أيب بكـر   
  احلنبلي الدمشقي

 -حلب  -مكتب املطبوعات اإلسالمية : دار النشر
عبد الفتاح أبو  :الثانية، حتقيق: هـ، الطبعة ١٤٠٣

  غدة

املنتخب من مسند عبد بـن  .٣٣٨
  محيد

عبد بن محيد بن نصر أبـو حممـد   
  الكسي

 - ١٤٠٨ -القـاهرة   -مكتبة السـنة  : دار النشر
صـبحي البـدري   : األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٩٨٨

  حممود حممد خليل الصعيدي، السامرائي 

  املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم.٣٣٩
حممد بـن   عبد الرمحن بن علي بن

  اجلوزي أبو الفرج
: ، الطبعة١٣٥٨ -بريوت  -دار صادر : دار النشر

  األوىل

  املنتقى من السنن املسندة.٣٤٠
عبد اهللا بن علي بن اجلارود أبـو  

  حممد النيسابوري

 -بـريوت   -مؤسسة الكتاب الثقافيـة  : دار النشر
اهللا  عبد: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٩٨٨ - ١٤٠٨

  عمر البارودي

٣٤١.
نتقى من منهاج االعتـدال  امل

يف نقض كالم أهل الـرفض  
  واالعتزال

  حمب الدين اخلطيب: حتقيق  أبو عبد اهللا حممد بن عثمان الذهيب

  .، بريوت،لبناندار املشرق:دار النشر  لويس معلوف  املنجد يف اللغة.٣٤٢

املنهج املسـلوك يف سياسـة   .٣٤٣
  امللوك

 بن نصر بن عبد الرمحن بن عبد اهللا
  .عبد الرمحن الشيزري

ـ ١٤٠٧ -الزرقاء  -مكتبة املنار : دار النشر  -هـ
  ىعلي عبد اهللا املوس: م، حتقيق١٩٨٧

إبراهيم بن علـي بـن يوسـف      املهذب.٣٤٤
  دار الفكر ،بريوت:دار النشر  الشريازي أبو إسحاق

فيما وقع يف القـرآن   املهذب.٣٤٥
دار الكتـاب العـريب، بريوت،الطبعـة    :دار النشر  جالل الدين السيوطي  من املعرب

  حممد ألتوجني/د.م،،ت١٩٩٥هـ ١٤١٦.األوىل

٣٤٦.
فيما وقع يف القـرآن   املهذب

  الل الدين السيوطيج  من املعرب
صندوق إحياء التراث اإلسالمي املشترك بني اململكة 

التـهامي  /د.املغربية واإلمارات العربية املتحـدة،ت 
  الراجي اهلامشي
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٣٤٧.
فيما وقع يف القـرآن   املهذب

  جالل الدين السيوطي  من املعرب
لبنـان،  .دار الكتب العلميـة، بـريوت  :دار النشر

  مسري حسني حليب.ت

  يف أصول الشريعةاملوافقات .٣٤٨
إبــراهيم بــن موســى اللخمــي 

  .عبد اهللا دراز:دار املعرفة،بريوت،حتقيق:دار النشر  الغرناطي املالكي

إبــراهيم بــن موســى اللخمــي   املوافقات يف أصول الفقه.٣٤٩
  الغرناطي املالكي

عبـد اهللا  : بريوت، حتقيق -دار املعرفة : دار النشر
  دراز

بن علي بـن   أبو الفرج عبد الرمحن  املوضوعات.٣٥٠
  حممد القرشي

 ١٤١٥ -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر
توفيـق  : األوىل، حتقيـق : م، الطبعة١٩٩٥-هـ 
  محدان

٣٥١.
.. النباتات واألعشاب الطبيـة 

  .١٩٩٣ :الطبعة األوىل.مركز األهرام :دار النشر  فايزة حممد محودة /د  كيف تستخدمها

النجوم الزاهرة يف ملوك مصر .٣٥٢
  ةوالقاهر

مجال الدين أيب احملاسن يوسف بن 
  تغري بردى األتابكي

  مصر -وزارة الثقافة واإلرشاد القومي : دار النشر

٣٥٣.
النخبة البهيـة يف األحاديـث   

  العالمة حممد األمري الكبري املالكي  املكذوبة على خري الربية
 ١٤٠٩ -بـريوت   -املكتب اإلسالمي : دار النشر

زهـري  : حتقيـق األوىل، : م، الطبعة١٩٨٨ -هـ 
  الشاويش

أمحد بن شعيب أبو عبد الـرمحن    والصفات واألمساءالنعوت .٣٥٤
  النسائي

ــة العبيكــان : دار النشــر ــعودية  -مكتب  -الس
: األوىل، حتقيـق : م، الطبعـة ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩

  عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان

٣٥٥.
النكت والفوائد السنية علـى  
مشكل احملرر د الدين ابـن  

  تيمية

يم بن حممد بن عبد اهللا بـن  إبراه
  مفلح احلنبلي أبو إسحاق

، ١٤٠٤ -الريـاض   -مكتبة املعارف : دار النشر
  الثانية: الطبعة

٣٥٦.
النهاية يف غريـب احلـديث   

  واألثر
أبو السعادات املبارك بـن حممـد   

  اجلزري

هــ  ١٣٩٩ -بريوت  -املكتبة العلمية : دار النشر
مـود  حم -طاهر أمحد الزاوى : م، حتقيق١٩٧٩ -

  حممد الطناحي

  اهلواتف.٣٥٧
أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن عبيد 

  ابن أيب الدنيا القرشي البغدادي

 -بـريوت   -مؤسسة الكتب الثقافيـة  : دار النشر
مصـطفى عبـد   : األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤١٣

  القادر عطا

٣٥٨.
الوابل الصيب مـن الكلـم   

  الطيب
أبو عبد اهللا مشس الدين حممد بـن  

يوب بن سعد الزرعي أيب بكر بن أ
 ١٤٠٥ -بريوت  -دار الكتاب العريب : دار النشر

حممـد عبـد   : األوىل، حتقيـق : ، الطبعة١٩٨٥ -
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  الرمحن عوض  الدمشقي

  الوايف بالوفيات.٣٥٩
صالح الدين خليـل بـن أيبـك    

  الصفدي

ــر ــراث : دار النش ــاء الت ــريوت  -دار إحي  -ب
أمحـد األرنـاؤوط   : م، حتقيق٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠

  وتركي مصطفى

الوجوه والنظائر يف القـرآن  .٣٦٠
  الكرمي

ــر  سلوى حممد العوا ــروق،القاهرة،الطبعة األوىل :دار النش دار الش
  م١٩٩٨هـ،١٤١٩

الوجيز يف تفسـري الكتـاب   .٣٦١
  )تفسري الواحدي(العزيز

  علي بن أمحد الواحدي أبو احلسن
، دمشـق   -الدار الشـامية  ، دار القلم : دار النشر
صـفوان  : وىل، حتقيقاأل: ، الطبعة١٤١٥ -بريوت 

  عدنان داوودي

حممد بن حممد بن حممد الغزايل أبو   الوسيط يف املذهب.٣٦٢
  حامد

ــاهرة  -دار الســالم : دار النشــر ، ١٤١٧ -الق
حممد ، أمحد حممود إبراهيم : األوىل، حتقيق: الطبعة

  حممد تامر

٣٦٣.
اليواقيت والدرر يف شرح خنبة 

  عبد الرؤوف املناوي  ابن حجر
م، ١٩٩٩ -الريـاض   -مكتبة الرشـد  : دار النشر

  املرتضي الزين أمحد: األوىل، حتقيق: الطبعة

  أمايل احملاملي.٣٦٤
احلسني بن إمساعيل الضيب احملـاملي  

  أبو عبد اهللا

 -دار ابـن القـيم   ، املكتبة اإلسالمية : دار النشر
: ، الطبعــة١٤١٢ -الــدمام ، األردن  -عمــان 

  إبراهيم القيسي. د: األوىل، حتقيق

٣٦٥.
أمثال احلديث املروية عن النيب 

  صلى اهللا عليه وسلم
أبو احلسن بن عبد الرمحن بن خالد 

  الرامهرمزي

 -بـريوت   -مؤسسة الكتب الثقافيـة  : دار النشر
أمحد عبد الفتـاح  : األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤٠٩

  متام

٣٦٦.
أمثال القرآن وصور من أدبـه  

  دمشق_ دار القلم:شردار الن  عبد الرمحن حسن حنبكة امليداين  الرفيع

إمالء ما من به الرمحن مـن  .٣٦٧
  وجوه اإلعراب والقراءات

أبو البقاء عبد اهللا بن احلسني بـن  
  عبد اهللا العكربي

باكسـتان،   -الهـور   -املكتبة العلمية: دار النشر
  إبراهيم عطوه عوض: حتقيق

  أنيس الفقهاء.٣٦٨
قاسم بن عبد اهللا بن أمـري  علـي   

  القونوي
هـــ،الطبعة ١٤٠٦لوفاء،جــدة،دار ا:دار النشــر

  .أمحد بن عبد الرزاق الكبيسي.األوىل،ت

٣٦٩.
دولة (أوربا منذ أقدم العصور

  )الروم
وفـاء حممـد   /مجال عبد اهلادي،د

  جدة.دار الشروق :دار النشر  رفعت

أوضح املسالك إىل ألفية ابـن  .٣٧٠
  مالك

ـ ١٣٩٩ -بـريوت   -دار اجليل : دار النشر  مجال الدين ابن هشام األنصاري  هـ
حممد حميي الدين : اخلامسة، حتقيق: م، الطبعة١٩٧٩



 ٩٤١

  عبد احلميد

  اإلمام ابن قيم اجلوزية  اجلامع ملا فسره بدائع التفسري.٣٧١
  .دار ابن اجلوزي:دار النشر

  يسري السيد حممد:مجعه وخرج أحاديثه
  صاحل أمحد الشامي:راجعه ونسق مادته ورتبها

األوىل، : العراق، الطبعة -ارة اإلعالم وز: دار النشر  )م(بن األزرقا  بدائع السلك.٣٧٢
  علي سامي النشار.د: حتقيق

٣٧٣.
بدائع الصـنائع يف ترتيـب   

  عالء الدين الكاساين  الشرائع
 -بـريوت   -دار الكتـاب العـريب   : ، دار النشر

  الثانية: ، الطبعة١٩٨٢

  بدائع الفوائد.٣٧٤
حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو 

  عبد اهللا،

مكة املكرمة  -ار مصطفى الباز مكتبة نز: دار النشر
هشام : األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٩٩٦ - ١٤١٦ -

 -عادل عبد احلميـد العـدوي    -عبد العزيز عطا 
  أشرف أمحد

بستان الـواعظني وريـاض   .٣٧٥
  السامعني

مجال الدين أبو الفرج عبد الـرمحن  
بن أيب احلسن علي بن حممد بـن  

  علي بن عبيد اهللا البغدادي

 -بـريوت   -سة الكتب الثقافيـة  مؤس: دار النشر
: الثانية، حتقيـق : ، الطبعة١٩٩٨ - ١٤١٩ -لبنان 

  أمين البحريي

٣٧٦.
بغية الباحث عن زوائد مسند 

مســـند (      احلـــارث
  )]زوائد اهليثمي[احلارث

احلافظ نور / احلارث بن أيب أسامة 
  الدين اهليثمي

 -مركز خدمة السنة والسـرية النبويـة   : دار النشر
األوىل، : ، الطبعة١٩٩٢ - ١٤١٣ -ملنورة املدينة ا

  حسني أمحد صاحل الباكري. د: حتقيق
  دار عمار،عمان،األردن  فاضل صاحل السامرائي/د  بالغة الكلمة يف التعبري القرآين.٣٧٧

٣٧٨.
بيان املشتبه من معاين القـرآن  

  عبد الرحيم فرج اجلندي/الشيخ:مراجعة  حسن حممد موسى  الكرمي

٣٧٩.
ة يف تأسيس بيان تلبيس اجلهمي

  بدعهم الكالمية
أمحد عبد احلليم بن تيمية احلـراين  

  أبو العباس

 -مكـة املكرمـة    -مطبعة احلكومـة  : دار النشر
حممد بـن عبـد   : األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٣٩٢

  الرمحن بن قاسم
  .ال يوجد  الشيخ عبد ايد الزنداين  بينات الرسالة.٣٨٠

ج العروس مـن جـواهر   تا.٣٨١
  جمموعة من احملققني: دار اهلداية، حتقيق: دار النشر  ضى احلسيين الزبيديحممد مرت  القاموس

٣٨٢.
روايـة  (تاريخ ابـن معـني   

  حيىي بن معني أبو زكريا  )الدوري
مركز البحث العلمي وإحيـاء التـراث   : دار النشر

، ١٩٧٩ - ١٣٩٩ -مكة املكرمـة   -اإلسالمي 
  أمحد حممد نور سيف. د: األوىل، حتقيق: الطبعة



 ٩٤٢

  أربل تاريخ.٣٨٣
شرف الدين بن أيب الربكان املبارك 

  بن أمحد األربلي
 -العـراق   -وزارة الثقافـة واإلعـالم   :دار النشر

  سامي بن سيد مخاعد الصقار:م، حتقيق١٩٨٠

تــاريخ اإلســالم ووفيــات .٣٨٤
  املشاهري واألعالم

مشس الدين حممد بن أمحـد بـن   
  عثمان الذهيب

ـ / لبنان -دار الكتاب العريب : دار النشر  -ريوت ب
. د: األوىل، حتقيق: م، الطبعة١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧

  عمر عبد السالم تدمرى
  بريوت -دار الكتب العلمية : دار النشر  جعفر حممد بن جرير الطربي أبو  تاريخ الطربي.٣٨٥

٣٨٦.
تاريخ النور السافر عن أخبار 

  القرن العاشر
عبد القادر بن شيخ بـن عبـد اهللا   

  العيدروسي
، ١٤٠٥ -بريوت  -لعلمية دار الكتب ا: دار النشر

  األوىل: الطبعة

  تاريخ اليعقويب.٣٨٧
أمحد بن أيب يعقوب بن جعفر بـن  

  بريوت -دار صادر : دار النشر  وهب بن واضح اليعقويب

  تاريخ جرجان.٣٨٨
محزة بن يوسـف أبـو القاسـم    

  اجلرجاين

 - ١٤٠١ -بـريوت   -عامل الكتـب  : دار النشر
عبد املعيد  حممد. د: الثالثة، حتقيق: ، الطبعة١٩٨١

  خان

٣٨٩.

دراسة يف تاريخ (تاريخ قريش
أصغر قبيلة عربيـة جعلـها   
اإلسالم أعظم قبيلة يف تاريخ 

  )البشر

  الدار السعودية للنشر والتوزيع:دار النشر  حسني مؤنس/د
  م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨:الطبعة األوىل

٣٩٠.
تاريخ مدينة دمشـق وذكـر   
فضلها وتسمية من حلها من 

  األماثل

بن هبة ااحلسن القاسم علي بن  وأب
  اهللا بن عبد اهللا الشافعي

: ، حتقيق١٩٩٥ -بريوت  -دار الفكر : دار النشر
  حمب الدين أيب سعيد عمر بن غرامة العمري

أمحد بن علي أبو بكـر اخلطيـب     تايل تلخيص املتشابه.٣٩١
  البغدادي

، ١٤١٧ -الريـاض   -دار الصـميعي  : دار النشر
آل سلمان مشهور بن حسن : األوىل، حتقيق: الطبعة

  أمحد الشقريات، 

  تأويل خمتلف احلديث.٣٩٢
اهللا بن مسلم بن قتيبة أبو حممد  عبد

  الدينوري
ــل : دار النشــر  - ١٣٩٣ -بــريوت  -دار اجلي

  حممد زهري النجار: ، حتقيق١٩٧٢

٣٩٣.
تبصرة احلكـام يف أصـول   

  األقضية ومناهج األحكام

برهان الدين أيب الوفاء إبراهيم ابن 
أيب عبد اهللا حممد اإلمام مشس الدين 
  بن فرحون اليعمري

 -بـريوت  / لبنان -دار الكتب العلمية : دار النشر
خـرج أحاديثـه   : م، حتقيق٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢

  الشيخ مجال مرعشلي: وعلق عليه وكتب حواشيه

٣٩٤.
تبني احلقـائق شـرح كنـز    

  الدقائق
فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي 

  احلنفي
 -.  القـاهرة  -  .دار الكتب اإلسالمي: دار النشر

  .هـ١٣١٣



 ٩٤٣

  م١٩٩٦.القاهرة. مكتبة مدبويل:دار النشر  عبد املنعم احلفين/د  جتليات يف أمساء اهللا احلسىن.٣٩٥

حترير األحكام يف تدبري أهـل  .٣٩٦
  اإلسالم

شيخ االسالم حممد بن إبراهني بن 
سعد اهللا بن مجاعة بن علـي بـن   

  مجاعة بن حازم بن صخر

يض من رئاسة احملـاكم  دار الثقافة بتفو: دار النشر
-هــ  ١٤٠٨ -الدوحة  / قطر -الشرعية بقطر  

الشـيخ  : قدم له: الثالثة ، حتقيق: م ، الطبعة١٩٨٨
: عبد اهللا بن زيد آل حممود، حتقيق ودراسة وتعليـق 

  فؤاد عبد املنعم أمحد. د

  )لغة الفقه(حترير ألفاظ التنبيه .٣٩٧
حيىي بن شرف بن مري النووي أبو 

  زكريا
: ، الطبعـة ١٤٠٨ -دمشق  -دار القلم : دار النشر

  عبد الغين الدقر: األوىل، حتقيق

حتفة األحوذي بشرح جـامع  .٣٩٨
  الترمذي

حممد عبد الرمحن بن عبد الـرحيم  
  املباركفوري أبو العال

  بريوت -دار الكتب العلمية : دار النشر

٣٩٩.
حتفة الذاكرين بعدة احلصـن  
احلصني مـن كـالم سـيد    

  املرسلني
، ١٩٨٤ -لبنان  -بريوت  -دار القلم : دار النشر  ن حممد الشوكاينحممد بن علي ب

  األوىل: الطبعة

حتفة الطالب مبعرفة أحاديـث  .٤٠٠
  خمتصر ابن احلاجب

إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي 
  أبو الفداء

، ١٤٠٦ -مكة املكرمـة   -دار حراء : دار النشر
عبد الغين بن محيد بن حممود : األوىل، حتقيق: الطبعة

  لكبيسيا

 ١٤٠٥ -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر  عالء الدين السمرقندي  حتفة الفقهاء.٤٠١
  األوىل: ، الطبعة١٩٨٤ -

٤٠٢.
ختريج األحاديـث واآلثـار   
الواقعة يف تفسري الكشـاف  

  للزخمشري

مجال الدين عبد اهللا بن يوسف بن 
  حممد الزيلعي

هـ، ١٤١٤ -الرياض  -دار ابن خزمية : دار النشر
عبد اهللا بن عبـد الـرمحن   : األوىل، حتقيق: الطبعة
  السعد

٤٠٣.
ختريج الدالالت السمعية على 
ما كان يف عهد رسـول اهللا  

  من احلرف

علي بن حممود بن سعود اخلزاعـي  
  أبو احلسن

 -بـريوت   -دار الغـرب اإلسـالمي   : دار النشر
  إحسان عباس. د: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤٠٥

سـري  تذكرة األريـب يف تف .٤٠٤
  الغريب

 
يب الفرج ابن اجلوزيأمام إلا  

  
  ال يوجد

عبد اهللا حممد بن حممد بن حممد  أبو  تسلية أهل املصائب.٤٠٥
  املنبجي احلنبلي

، ١٩٨٦ -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر
  األوىل: الطبعة

٤٠٦.
تسمية ما انتهى إلينا من الرواة 

  عن سعيد بن منصور عاليا
ـ  بهاين أبـو  أمحد بن عبد اهللا األص

  نعيم،
، ١٤٠٩ -الريـاض   -دار العاصـمة  : دار النشر

  عبد اهللا يوسف اجلديع: األوىل، حتقيق: الطبعة



 ٩٤٤

  أمحد تيمور  تصحيح لسان العرب.٤٠٧
 -القـاهرة  /مصر  -دار اآلفاق العربية : دار النشر

  األوىل: م، الطبعة٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢

  تصحيفات احملدثني.٤٠٨
احلسن بن عبـد اهللا بـن سـعيد    

  سكريالع
املطبعة العربيـة احلديثة،القاهرة،الطبعـة   :دار النشر

  .حممود أمحد مرية:األوىل، حتقيق

  تعظيم قدر الصالة.٤٠٩
حممد بن نصر بن احلجاج املروزي 

  أبو عبد اهللا

، ١٤٠٦ -املدينة املنورة  -مكتبة الدار : دار النشر
عبد الرمحن عبد اجلبـار  . د: األوىل، حتقيق: الطبعة

  الفريوائي

٤١٠.
تغليق التعليق علـى صـحيح   

  البخاري
أمحد بن علي بن حممد بن حجـر  

  العسقالين

، بريوت  -دار عمار  ،املكتب اإلسالمي : دار النشر
: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤٠٥ -األردن  -عمان 

  سعيد عبد الرمحن موسى القزقي

٤١١.
تفسري األلفـاظ الدخيلـة يف   

  طوبيا العيسي  اللغة العربية
ر العـرب ، الفجالـة ، القـاهرة ،    دا :دار النشر

  . م١٩٦٥ –م ١٩٦٤

حممد بن يوسف الشهري بأيب حيان   تفسري البحر احمليط.٤١٢
  األندلسي

 -بـريوت  / لبنان -دار الكتب العلمية : دار النشر
: األوىل، حتقيـق : م، الطبعـة ٢٠٠١-هـ ١٤٢٢

الشيخ علي حممد  -الشيخ عادل أمحد عبد املوجود 
  .معوض

خالد عبد : بريوت، حتقيق -دار املعرفة : دار النشر  البغوي  تفسري البغوي.٤١٣
  الرمحن العك

  بريوت -دار الفكر : دار النشر  البيضاوي  تفسري البيضاوي.٤١٤

  تفسري اجلاللني.٤١٥
الرمحن بـن   عبد+ حممد بن أمحد 

  األوىل: القاهرة، الطبعة -دار احلديث : دار النشر  أيب بكر  احمللي السيوطي

٤١٦.
ــائق ح[فســري الســلميت ق

  ]التفسري
أبو عبد الرمحن حممد بن احلسني بن 

  موسى األزدي السلمي،

 -بـريوت  / لبنان -دار الكتب العلمية : دار النشر
: األوىل، حتقيـق : م، الطبعـة ٢٠٠١ -هـ ١٤٢١

  سيد عمران

٤١٧.
ملسمى حبر تفسري السمرقندي ا

  العلوم
نصر بن حممد بن أمحد أبو الليـث  

  السمرقندي
حممـود  .د: بريوت، حتقيق -كر دار الف: دار النشر
  مطرجي

  عبد الرزاق بن مهام الصنعاين  )تفسري القرآن(تفسري الصنعاين.٤١٨
، ١٤١٠ -الريـاض   -مكتبة الرشـد  : دار النشر

  مصطفى مسلم حممد. د: األوىل، حتقيق: الطبعة

اختصـار  / تفسري القـرآن  .٤١٩
تفسـري  ( النكت للماوردي،

عبد العزيز بن عبد  مام عز الدينإلا
  السالم السلمي الدمشقي الشافعي

ـ ١٤١٦ -بريوت  -دار ابن حزم : دار النشر / هـ
الدكتور عبـد اهللا  : األوىل، حتقيق: م، الطبعة١٩٩٦



 ٩٤٥

  بن إبراهيم الوهيب  )العز بن عبد السالم

٤٢٠.
تفسـري  (تفسري القرآن العزيز

  )ابن زمنني
عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بـن   وأب

  أيب زمنني

 -القـاهرة  / مصـر  -احلديثة الفاروق : دار النشر
أبو : األوىل، حتقيق: م، الطبعة٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣

حممد بـن مصـطفى    -عبد اهللا حسني بن عكاشة 
  الكنز

تفسـري  (فسري القرآن العظيمت.٤٢١
  )ابن كثري

إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي 
  هـ١٤٠١ –بريوت  -دار الفكر : دار النشر  أبو الفداء،

٤٢٢.
أيب  تفسري ابـن (تفسري القرآن

  )حامت
عبد الرمحن بن حممد بن إدريـس  

  الرازي
أسـعد  : صيدا، حتقيق -املكتبة العصرية : دار النشر

  حممد الطيب

تفسـري  (تفسري القرآن، تأليف.٤٢٣
  )السمعاين

أبو املظفر منصور بن حممد بن عبد 
  اجلبار السمعاين

 -السـعودية   -الريـاض   -دار الوطن : دار النشر
: األوىل، حتقيـق : م، الطبعـة ١٩٩٧ -هـ١٤١٨

  ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عباس بن غنيم

٤٢٤.
تفسـري القـرآن   (تفسري املنار

  بن علي رضا رشيد حممد  )احلكيم
ــر ــاب :دار النش ــة للكت ــرية العام ــة املص   اهليئ
  م ١٩٩٠: سنة النشر 

مدارك التنزيل (تفسري النسفي.٤٢٥
  )وحقائق التأويل

أيب الربكـات  اإلمام اجلليل العالمة 
  بن أمحد بن حممود النسفي عبد اهللا

  ال يوجد

  حممد بن عبد الوهاب  تفسري آيات من القرآن الكرمي.٤٢٦
: الريـاض، الطبعـة   -مطابع الريـاض  : دار النشر

راجع أصوله وصـححه ووضـع   : األوىل، حتقيق
  هوامشه وأعده للطبع الدكتور حممد بلتاجي

  فسري سفيان الثوريت.٤٢٧
سفيان بن سـعيد بـن مسـروق    

  بد اهللالثوري أبو ع
، ١٤٠٣ -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر

  األوىل: الطبعة

٤٢٨.
  تفسري سورة الواقعة

صور من اإلعجـاز البيـاين   (
  )وإحكام املعاين

  جدة للنشر والتوزيع-عامل املعرفة:دار النشر  حممد بن حممد أبو شهبة/الشيخ د

٤٢٩.
ــا يف   ــب م ــري غري تفس

  الصحيحني البخاري ومسلم

صر فتوح بن عبد اهللا حممد بن أيب ن
بن فتوح بن محيد بن يصل األزدي 

  احلميدي

 -مصـر   -القـاهرة   -مكتبة السـنة  : دار النشر
: األوىل، حتقيـــق: ، الطبعـــة١٩٩٥ - ١٤١٥

  زبيدة حممد سعيد عبد العزيز: الدكتورة 

  تفسري جماهد.٤٣٠
جماهد بن جرب املخزومي التابعي أبو 

  احلجاج
: بـريوت، حتقيـق   - املنشورات العلمية: دار النشر

  عبدالرمحن الطاهر حممد السوريت
 -بـريوت  / لبنان -دار الكتب العلمية : دار النشرأبو احلسن مقاتل بن سليمان بـن    تفسري مقاتل بن سليمان.٤٣١



 ٩٤٦

: األوىل، حتقيـق : م، الطبعـة ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤  بشري األزدي بالوالء البلخي
  أمحد فريد

  تقريب التهذيب.٤٣٢
أبو الفضل  حجرأمحد بن علي بن 
  العسقالين الشافعي

 - ١٤٠٦ -سـوريا   -دار الرشـيد  : دار النشر
  حممد عوامة: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٩٨٦

  تلبيس إبليس.٤٣٣
عبد الرمحن بن علي بن حممد أبـو  

  الفرج

 ١٤٠٥ -بريوت  -دار الكتاب العريب : دار النشر
ــة١٩٨٥ - ــق: ، الطبع الســيد . د: األوىل، حتقي

  اجلميلي

٤٣٤.
ص احلبري يف أحاديـث  تلخي

  الرافعي الكبري
أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل 

  العسقالين
: ، حتقيـق ١٩٦٤ - ١٣٨٤ -املدينة املنـورة   -

  السيد عبداهللا هاشم اليماين املدين

تلخيص كتاب املوضـوعات  .٤٣٥
  البن اجلوزي

مشس الدين حممد بن أمحـد بـن   
  عثمان الذهيب

هــ   ١٤١٩ -الرياض  -مكتبة الرشد : دار النشر
أبو متيم ياسـر  : األوىل، حتقيق: م، الطبعة١٩٩٨ -

  بن إبراهيم بن حممد

٤٣٦.
تلقيح فهوم أهـل األثـر يف   

  عيون التاريخ والسري
مجال الدين أيب الفرج عبد الـرمحن  

  ابن اجلوزي
 -شركة دار األرقـم بـن أيب األرقـم    : دار النشر
  األوىل: ، الطبعة١٩٩٧ -بريوت 

٤٣٧.
ـ  ة عـن  تنزيه الشريعة املرفوع

  األخبار الشنيعة املوضوعة
علي بن حممد بن علي بن عـراق  

  الكناين أبو احلسن،

 ١٣٩٩ -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر
عبد الوهـاب عبـد   : األوىل، حتقيق: هـ، الطبعة

  عبد اهللا حممد الصديق الغماري، اللطيف 

  تنقيح حتقيق أحاديث التعليق.٤٣٨
بد مشس الدين حممد بن أمحد بن ع

  اهلادي احلنبلي
 -بــريوت  -دار الكتــب العلميــة : دار النشــر

  أمين صاحل شعبان: األوىل، حتقيق: م، الطبعة١٩٩٨

٤٣٩.
وير احلوالك شرح موطـأ  تن

  مالك
ن بن أيب بكر أبو الفضـل  عبدالرمح
  السيوطي

 -مصـر   -املكتبة التجاريـة الكـربى   : دار النشر
١٩٦٩ - ١٣٨٩  

تنوير املقباس من تفسري ابـن  .٤٤٠
  عباس

  لبنان -دار الكتب العلمية : دار النشر  بدون

ذيب اآلثار وتفصيل الثابت .٤٤١
  عن رسول اهللا من األخبار

جعفر حممد بن جرير بن يزيـد   وأب
  الطربي

حممـود  : القاهرة، حتقيق -مطبعة املدين : دار النشر
  حممد شاكر

: ، الطبعة١٩٩٦ -بريوت  -ر الفكر دا: دار النشر  حمي الدين بن شرف النووي  ذيب األمساء واللغات.٤٤٢
  مكتب البحوث والدراسات: األوىل، حتقيق

  ذيب الكمال.٤٤٣
يوسف بن الزكي عبدالرمحن أبـو  

  احلجاج املزي

 - ١٤٠٠ -بريوت  -مؤسسة الرسالة : دار النشر
بشـار عـواد   . د: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٩٨٠
  معروف



 ٩٤٧

  هريبو منصور حممد بن أمحد األزأ  ذيب اللغة.٤٤٤
 -بـريوت    -دار إحياء التراث العريب  : دار النشر

حممـد عـوض   : األوىل ، حتقيق: م، الطبعة٢٠٠١
  مرعب

  طاهر اجلزائري الدمشقي  توجيه النظر إىل أصول األثر.٤٤٥
 -حلـب   -مكتبة املطبوعات اإلسالمية : دار النشر
: األوىل، حتقيـق : م، الطبعـة ١٩٩٥ -هـ ١٤١٦

  عبد الفتاح أبو غدة

٤٤٦.
ح املشتبه يف ضبط أمساء توضي

الرواة وأنسـام وألقـام   
  وكناهم

ابن ناصر الدين مشس الدين حممـد  
بن عبد اهللا بـن حممـد القيسـي    

  الدمشقي

م، ١٩٩٣ -بـريوت   -مؤسسة الرسالة : دار النشر
  حممد نعيم العرقسوسي: األوىل، حتقيق: الطبعة

٤٤٧.

توضيح املقاصد وتصـحيح  
القواعد يف شـرح قصـيدة   

شرح قصيدة (ابن القيماإلمام 
  )ابن القيم

  أمحد بن إبراهيم بن عيسى
، ١٤٠٦ -بريوت  -املكتب اإلسالمي : دار النشر

  زهري الشاويش: الثالثة، حتقيق: الطبعة

تيسري العزيز احلميد يف شرح .٤٤٨
  كتاب التوحيد

سليمان بن عبد اهللا بن حممد بـن  
  اضالري -مكتبة الرياض احلديثة : دار النشر  عبد الوهاب

٤٤٩.
يسري الكرمي الرمحن يف تفسري ت

  )تفسري السعدي(كالم املنان
  عبد الرمحن بن ناصر السعدي،

ــر ــالة : دار النش ــة الرس ــريوت  -مؤسس  -ب
  ابن عثيمني:م،حتقيق٢٠٠٠-ـه١٤٢١

  ثالثة نصوص يف األضداد.٤٥٠

 ،أبو)هـ٢٢٤(أبو القاسم بن سالم
ــد   ــن حمم ــد اهللا ب ــد عب حمم

،حممـد مجـال   )هـ٢٣٣(التوزي
ن بن بـدر الـدين املنشـي    الدي

  )هـ١٠٠١(
  

ــة األوىل، :دار النشـــر عـــامل الكتب،الطبعـ
حممـد حسـني آل   /د:م، حتقيق١٩٩٦هـ،١٤١٧
  ياسني

٤٥١.
مثار القلـوب يف املضـاف   

  واملنسوب
منصور عبد امللك بن حممد بن  وأب

  إمساعيل الثعاليب
  القاهرة -دار املعارف : دار النشر

٤٥٢.
امع البيان عن تأويـل آي  ج

  )تفسري الطربي( القرآن
حممد بن جرير بن يزيد بن خالـد  

  -بريوت  -دار الفكر : دار النشر  هـ١٤٠٥الطربي أبو جعفر، 

٤٥٣.
جامع التحصيل يف أحكـام  

  املراسيل
أبو سعيد بن خليل بن كيكلـدي  

  أبو سعيد العالئي

 - ١٤٠٧ -بـريوت   -عامل الكتـب  : دار النشر
يـد  ا محدي عبد: الثانية، حتقيق: ، الطبعة١٩٨٦
  السلفي



 ٩٤٨

  مصطفى الغالييين:الشيخ   جامع الدروس العربية.٤٥٤
  املكتبة العصرية،صيدا،بريوت،:دار النشر

  م١٩٨٥/هـ١٨،١٤٠٥:الطبعة

٤٥٥.
جامع العلوم واحلكم يف شرح 
مخسني حديثا مـن جوامـع   

  الكلم

زين الدين أيب الفرج عبد الـرمحن  
  بن شهاب الدين البغدادي

هـ ١٤١٧ -وت بري -مؤسسة الرسالة : دار النشر
شـعيب  : السـابعة، حتقيـق  : م، الطبعة١٩٩٧ -

  إبراهيم باجس/ األرناؤوط 

 –بـريوت   -دار الكتـب العلميـة   : ، دار النشر  يوسف بن عبد الرب النمري  جامع بيان العلم وفضله.٤٥٦
  هـ١٣٩٨

٤٥٧.
يف معـاجم   اإلنسـان جسم 
  )دراسة حتليلية لغوية(املعاين

  وجيهة السطل/د
ــر ــة األوىل دار الفي:دار النش ــل الثقافية،الطبع ص

  م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨

  أمحد ياسوف/د  مجاليات املفردة القرآنية.٤٥٨
دار املكتيب،سـورية، دمشـق، الطبعـة    :دار النشر

  م١٩٩٩هـ،١٤١٩:الثانية

عمـر  : بريوت، حتقيـق  -دار األرقم : دار النشر  أبو زيد القرشي  مجهرة أشعار العرب.٤٥٩
  فاروق الطباع

  .ألديب أبو هالل العسكريلشيخ ا  مجهرة األمثال.٤٦٠
 -هــ  ١٤٠٨ -بريوت  -دار الفكر : دار النشر

  م١٩٨٨

  ابن دريد  مجهرة اللغة.٤٦١
 -بــريوت  -دار العلــم للماليــني : دار النشــر

رمـزي مـنري   : األوىل، حتقيـق : م، الطبعة١٩٨٧
  بعلبكي

  بريوت -املكتبة العلمية : دار النشر  محد وكي صفوتأ  مجهرة خطب العرب.٤٦٢
  بريوت -دار الكتب العلمية : دار النشر  مشس الدين األسيوطي  لعقودجواهر ا.٤٦٣

ــ.٤٦٤ ــالد ح ادي األرواح إىل ب
  األفراح

حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو 
  عبد اهللا

  بريوت -دار الكتب العلمية : دار النشر

٤٦٥.
حاشية البجريمي على شـرح  

  منهج الطالب
  ، )التجريد لنفع العبيد( 

  تركيا -ديار بكر  -املكتبة اإلسالمية : دار النشر  البجريميسليمان بن عمر بن حممد 

  بريوت -دار الفكر  : دار النشر  زكريا األنصاري  حاشية اجلمل على املنهج.٤٦٦

٤٦٧.
حاشية الطحطـاوي علـى   

شـرح نـور   مراقي الفالح 
  اإليضاح

أمحد بـن حممـد بـن إمساعيـل     
  الطحاوي احلنفي

مصـر   -ق املطبعة الكربى األمريية ببوال: دار النشر
  الثالثة: هـ، الطبعة١٣١٨ -

ـ ١٤١٢ –بـريوت   -دار الفكر : دار النشر  علي الصعيدي العدوي املالكيحاشية العدوي على شـرح  .٤٦٨ ، هـ



 ٩٤٩

  يوسف الشيخ حممد البقاعي: حتقيق  كفاية الطالب الرباين

  حجة القراءات.٤٦٩
الـرمحن بـن    اإلمام أبو زرعة عبد

  زجنلةحممد بن 
ــر ــال:دار النش ــة الرس ــعيد :ة،حتقيقمؤسس س

  هـ١٤١٨األفغاين،الطبعة اخلامسة،

  حجة الوداع.٤٧٠
حممد علي بن أمحد بن سـعيد   وأب
  بن حزم األندلسيا

 -بيت األفكار الدولية للنشر والتوزيـع  : دار النشر
أبـو  : األوىل، حتقيـق : ، الطبعة١٩٩٨ -الرياض 

  صهيب الكرمي

٤٧١.
ــوار ومطــالع  حــدائق األن

ر، األسرار يف سرية النيب املختا
  )سرية النيب املختار(: تأليف

حممد بن عمر حبـرق احلضـرمي   
  الشافعي

م، ١٩٩٨ -بـريوت   -دار احلـاوي  : دار النشر
  حممد غسان نصوح عزقول: األوىل، حتقيق: الطبعة

٤٧٢.
حديث مصعب بن عبـد اهللا  

  أبو القاسم البغوي  الزبريي
 -عمـان  / األردن  -الدار العثمانيـة  : دار النشر

: األوىل، حتقيـق : ، الطبعـة م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤
  صاحل عثمان اللحام

حسن األسوة مبا ثبت من اهللا .٤٧٣
  ورسوله يف النسوة

السيد حممد صديق حسـن خـان   
  الفتوحي

ــر ــالة : دار النش ــة الرس ــريوت  -مؤسس  -ب
: اخلامسة، حتقيـق : م، الطبعة١٩٨٥/ هـ١٤٠٦
  وحمي الدين ستو/ مصطفى اخلن -الدكتور

٤٧٤.
 حسن السلوك احلافظ بدولـة 

  امللوك
حممد بن حممد بن عبـد الكـرمي   

  املوصلي الشافعي
هــ،  ١٤١٦ -الرياض  -دار الوطن : دار النشر

  فؤاد عبد املنعم أمحد: حتقيق

ــات .٤٧٥ ــاء وطبق ــة األولي حلي
  األصفياء

أبو نعـيم أمحـد بـن عبـد اهللا     
  األصبهاين،

، ١٤٠٥ -بريوت  -دار الكتاب العريب : دار النشر
  الرابعة: الطبعة

  األدب وغاية األرب خزانة.٤٧٦
علي املعـروف   تقي الدين أيب بكر
  بابن حجة احلموي

 -بــريوت  -دار ومكتبــة اهلــالل : دار النشــر
  عصام شقيو: األوىل، حتقيق: م، الطبعة١٩٨٧

خصائص أمري املؤمنني علـي  .٤٧٧
  بن أيب طالب

أمحد بن شعيب النسائي أبو عبـد  
  الرمحن

، ١٤٠٦ -الكويـت   -مكتبة املعـال  : دار النشر
  أمحد مريين البلوشي: األوىل، حتقيق: الطبعة

٤٧٨.
يف مهمات  األحكامخالصة 

السنن وقواعـد االسـالم ،   
  تأليف

حيىي بن مري بن حسن بن حسني 
بن حممد بن مجعـة بـن حـزام    
احلزامي، احلوراين، أبو زكريا، حميي 

  الدين الدمشقي الشافعي

 -بـريوت    -لبنان  -مؤسسة الرسالة  : دار النشر
: م ، الطبعــــة١٩٩٧ -هـــــ ١٤١٨
حسني إمساعيل :حققه وخرج أحاديثه:،حتقيقاألوىل
  اجلمل

٤٧٩.
خالصة البدر املنري يف ختـريج  

  عمر بن علي بن امللقن األنصاري  كتاب الشرح الكبري للرافعي
، ١٤١٠ -الريـاض   -مكتبة الرشـد  : دار النشر

محدي عبد ايد إمساعيـل  : األوىل، حتقيق: الطبعة
  السلفي



 ٩٥٠

حمب الدين أيب جعفر بن عبـد اهللا    صة سري سيد البشرخال.٤٨٠
  بن حممد بن أيب بكر الطربي

مكة املكرمة  -مكتبة نزار مصطفى الباز : دار النشر
: م، الطبعـة ١٩٩٧ -هــ  ١٤١٨ -السعودية  -

  طالل بن مجيل الرفاعي: األوىل، حتقيق

  خلق اإلنسان يف اللغة.٤٨١

حممد احلسن بن أمحد بن عبـد   أبو
أمحــد /د.قيــق وتقــدميالرمحن،حت

خان،راجعـــــــة وزاده يف 
  مصطفى حجازي/حواشيه

املنظمة العربيـة للتربيـة   (معهد املخطوطات العربية
  م١٩٨٦-هـ١٤٠٧الطبعة األوىل )والثقافة والعلوم

٤٨٢.

درء تعارض العقل والنقـل،  
تقي الدين أمحد بـن  : تأليف

عبد السالم بن عبد احلليم بن 
  عبد السالم بن تيمية

أمحد بن عبد السالم بن  تقي الدين
  عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية

 -بــريوت  -دار الكتــب العلميــة : دار النشــر
عبد اللطيف عبد : ، حتقيق. م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧
  الرمحن

دراسات حتليلية لغوية لسـور  .٤٨٣
  جامعة األزهر،فرع أسيوط،  علي أمحد طلب/د  القرآن

  م١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦

  أمحد ياسوف/د.أ  الكرميدراسات فنية يف القرآن .٤٨٤
ــر ــة :دار النشــ ــتيب للطباعــ دار املكــ

ــق،الطبعة األوىل  والنشر،سورية،دمشــــــ
  .م٢٠٠٦هـ،١٤٢٧

٤٨٥.

دراسات يف تأصيل املعربـات  
ــالل   ــن خ ــطلح م واملص

حتقيق تعريب الكلمـة  "دراسة
  البن كمال باشا"األعجمية

  )لبنان -بريوت(دار اجلبيل:دار النشر  حامد صادق قنيب/د
  )األردن -انعم(دار عمار

  دار املاليني،بريوت،لبنان:دار النشر  صبحي الصاحل:الدكتور  دراسات يف فقه اللغة.٤٨٦
  م٢٠٠٤الطبعة السادسة عشرة 

٤٨٧.
دراسات ألسـلوب القـرآن   

  دار احلديث،القاهرة:دار النشر  حممد عبد اخلالق عضيمة  الكرمي

  اجلامعة،اإلسكندرية،مصر مؤسسة شباب:دار النشر  أمحد ماهر بقري  دراسات لغوية يف القرآن.٤٨٨

٤٨٩.
دراسات لغويـة يف القـرآن   

  وقراءاته
  أمحد خمتار عمر/د

ــر ــة األوىل :دار النش ــامل الكتب،القاهرة،الطبع ع
  م٢٠٠١-هـ١٤٢١

٤٩٠.
ــري    ــن التفس ــات م دراس

  سليمان صاحل القرعاوي/د.أ  .١٣:املوضوعي
دار التدمرية،اململكة العربيـة السـعودية   :دار النشر

  هـ١٤٢٤:الرياض،الطبعة األوىل
ــة يف القــرآن .٤٩١   مطبعة دار إحياء الكتب العربية  حممد يسري زعري/ددراســة لغوي



 ٩٥١

  م١٩٨٩-هـ١٤١٠:الطبعة األوىل  واحلديث

  القاسم بن علي احلريري  درة الغواص يف أوهام اخلواص.٤٩٢
 -بـريوت   -مؤسسة الكتب الثقافيـة  : دار النشر

عرفات : األوىل، حتقيق: هـ، الطبعة١٤١٨/١٩٩٨
  مطرجي

ــة .٤٩٣ درر احلكــام شــرح جمل
  األحكام

بـريوت،  / لبنان  -دار الكتب العلمية : دار النشر  علي حيدر
  احملامي فهمي احلسيين: تعريب: حتقيق

دقائق التفسري اجلامع لتفسـري  .٤٩٤
  ابن تيمية

أمحد بن عبد احللـيم بـن تيميـة    
  احلراين أبو العباس

 -دمشـق   -مؤسسة علـوم القـرآن   : دار النشر
حممـد السـيد   . د: الثانية، حتقيق: ة، الطبع١٤٠٤
  اجلليند

  اإلمام عبد القاهر اجلرجاين  دالئل اإلعجاز.٤٩٥
 -بــريوت  -دار الكتــاب العــريب : دار النشــر

. د : األوىل، حتقيـق : م، الطبعة١٩٩٥هـ ١٤١٥
  التنجي

  دالئل النبوة.٤٩٦
جعفر بن حممد بن احلسن الفريايب 

  أبو بكر
، ١٤٠٦ -مـة  مكة املكر -دار حراء : دار النشر

  عامر حسن صربي: األوىل، حتقيق: الطبعة

–لبنان،حلب -دار الشرق العريب،بريوت:دار النشر  ابن مقبل  ديوان ابن مقبل.٤٩٧
  عزة حسن.د:سورية،حتقيق

  اهلذيلديوان أبو ذؤيب .٤٩٨
، ١املكتب اإلسالمي للطباعة والنشر،ط:دار النشر اهلذيلأبو ذؤيب 

 ق املصريم،حتقيق، سوهام توفي١٩٩٨هـ ،١٤١٩

  ديوان أبو طالب.٤٩٩
الطبعة  القاهرة،.دار ومكتبة اهلالل :دار النشر أبو طالب

حممد  :حتقيق،م٢٠٠٠ -  هـ١٤٢١: األوىل
 .حسن آل ياسني

  ديوان األخطل.٥٠٠
غیاث بن غوث بن طارقة أبو 

 مالك األخطل
، ٢دار الكتب العلمية،ط:دار النشر

 مهدي حممد ناصر الدين: حتقيق هـ١٤١٤

، ١املكتب اإلسالمي للطباعة والنشر،ط:دار النشر األعشى  األعشى ديوان.٥٠١
 م،حتقيق، سوهام توفيق املصري١٩٩٨هـ ،١٤١٩

  ديوان احلادرة.٥٠٢
أيب عبد اهللا حممد بن العباس : إمالء

  عن األصمعي اليزيدي
 -بريوت  - دار الكتاب العريب : دار النشر

 األوىل،: م، الطبعة١٩٩٥هـ ١٤١٥
 ناصر الدين األسد .د: حققه وعلق عليه

 دمشق، ،،دار اهلجرةدار اإلمام النووي:دار النشر مروان العطية:صنعه   ديوان احلارث بن حلزة.٥٠٣
 م ،١٩٩٤هـ١،١٤١٥ط



 ٩٥٢

  ديوان احلطيئة.٥٠٤
هـاعتىن ٢،١٤٢٦بريوت،ط-دار املعرفة:دار النشر احلطيئة

 .محدو طماس:به

 وتبري -دار القلم : دار النشر  التربيزي  ديوان احلماسة.٥٠٥

  الراعي النمرييديوان .٥٠٦
هـ ١٤٠١دار فرانتس للنشر،:دار النشر الراعي النمريي

 راينهرت فايريت:م،حتقيق١٩٨٠

  م،١٩٦٨هـ،١٣٨٨دار املعارف، :دار النشر الشماخ بن ضرار  ديوان الشماخ بن ضرار.٥٠٧
 صالح الدين اهلادي:حتقيق وشرح

  ديوان العجاج.٥٠٨
باعة والنشر دار ابن قتيبة للط:دار النشر العجاج

وليم :والتوزيع،الكويت،اعتىن بتصحيحه وترتيبه
 الورد الربوسي

، ١دار الكتب العلمية،بريوت ،لبنان،ط : دار النشر الفرزدق  ديوان الفرزدق.٥٠٩
 علي فاعور:م، شرحه وضبطه١٩٨٧هـ،١٤٠٧

م ، ١٩٦١ الطبعة األوىل .دار الثقافة :دار النشر القطامي  ديوان القطامي.٥١٠
  أمحد مطلوب & السامرائي براهيمإ. د :حتقيق

  ديوان املتنيب.٥١١
مصطفى : بريوت، حتقيق -دار املعرفة : دار النشر بو البقاء العكربيأ

 عبد احلفيظ شليب/إبراهيم األبياري/السقا

ن بن عبد اهللا بن أبو هالل احلس  ديوان املعاين.٥١٢
 مهران العسكري

 بريوت -دار اجليل : دار النشر

  ذبياينالنابغة الديوان .٥١٣
 دار الكتاب العريب،بريوت،:دار النشر النابغة الذبياين

 حنا نصر احلىت :متحقيق١٩٩١هـ، ١/١٤١١ط

هـ ١٤٢٥-٥،طدار الكتب العلمية : النشر دار  امرؤ القيس  ديوان امرؤ القيس.٥١٤
 مصطفى عبد الشايف:،حتقيق٢٠٠٤

الطبعة األوىل بريوت،لبنان،. صادردار : دار النشر أمية بنت أىب الصلت  أمية بنت أىب الصلتديوان .٥١٥
 .سجيع مجيل اجلبيلي: مجع).م١٩٩٨(

  أوس بن حجرديوان .٥١٦
  بريوت -دار املعرفة : دار النشر أوس بن حجر

 .حممد يوسف جنم/حتقيق

  ٢٠٠٧وزارة الثقافة اجلزائرية،اجلزائر،:دار النشر بشار بن برد  ديوان بشار بن برد.٥١٧
 حممد الطاهر بن عاشور/مجعه وشرحه

دار بريوت للطباعة والنشر، :دار النشر جرير بن عطية  ديوان جرير بن عطية.٥١٨
 م١٩٨٦هـ ١٤٠٦بريوت،



 ٩٥٣

  ديوان مجيل بثينة.٥١٩
دار بريوت للطباعة والنشر، :دار النشر مجيل بثينة

 م١٩٨٢هـ ١٤٠٢بريوت،

  حامت الطائيديوان .٥٢٠
  ،٣بريوت،لبنان،ط:دار الكتب العلمية:النشردار  حامت الطائي

 أمحد رشاد:م،شرحه وقدم له٢٠٠٢ـ ه١٤٢٣

  ٢دار الكتب العلمية،بريوت،لبنان،ط:دار النشر حسان بن ثابت  ديوان حسان بن ثابت.٥٢١
 مهنا.عبدأ:،شرحه وقدم له١٩٩٤هـ١٤١٤

  ديوان محيد بن ثور.٥٢٢
الدار القومية للطباعة والنشر،القاهرة، :دار النشر محيد بن ثور

نسخة مصورة عن طبعة دار هـ،١٣٨٤
 عبد العزيز امليمين:هـ حتقيق١٣٧١ب،سنة الكت

  ديوان ذو الرمة.٥٢٣
دار الكتب العلمية،بريوت،لبنان، :دار النشر ذو الرمة

أمحد /قدم له وشرحه.م١٩٩٥هـ،١/١٤١٥ط
 حسن بسج

  ديوان رؤبة بن العجاج.٥٢٤
دار ابن قتيبة للطباعة والنشر :دار النشر رؤبة بن العجاج

وليم :رتيبهوالتوزيع،الكويت،اعتىن بتصحيحه وت
 الورد الربوسي

  ديوان زهري ابن أيب سلمى.٥٢٥
  ١دار الكتب العلمية،بريوت،لبنان،ط:دار النشر زهري ابن أيب سلمى

علي حسن :م،شرحه وقدم له١٩٨٨هـ١٤٠٨
 فاعور

 – هـ١٤٠٧، ٢،ط دار الكتب العلمية: دار النشر سالمة بن جندل  ديوان سالمة بن جندل.٥٢٦
 وةفخر الدين قبا :م،حتقيق١٩٨٧

  ديوان طرفة بن العبد.٥٢٧
  ،٣بريوت،لبنان،ط:دار الكتب العلمية:النشردار  طرفة بن العبد

 مهدي حممد:م،شرحه وقدم له٢٠٠٢هـ ١٤٢٣

، ١دار العلوم للطباعة والنشر،ط:دار النشر عبد اهللا بن رواحة  ديوان عبد اهللا بن رواحة.٥٢٨
 وليد قصاب:م،شرحه١٩٨١هـ ١٤٠١

  ديوان عدي بن الرقاع.٥٢٩
الطبعة األوىل . امع العلمي العراقي : دار النشر بن الرقاع عدي

نوري محودي . د: حتقيق) .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧(
 .حامت صاحل الضامن . د ،القيسي 

بـن عبـدة    علقمـة ديوان .٥٣٠
  التميمي

  الطبعة األوىل.دار الكتاب العريب: دار النشر بن عبدة التميمي علقمة
حنا نصر . د: حتقيق). م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤(

 احليت



 ٩٥٤

  عمرو ابن كلثوم التغليبديوان .٥٣١
  ٢دار الكتاب العريب،بريوت،لبنان،ط:دار النشر عمرو ابن كلثوم التغليب

اميل :م،مجعه وحققه وشرحه١٩٩٦هـ ١٤١٦
 بديع يعقوب

  عمرو بن قميئةديوان .٥٣٢
الطبعة  :.معهد املخطوطات العربية :دار النشر عمرو بن قميئة

حسن  :وتعليق حتقيق.م١٩٦٥ -هـ ١٣٨٥/األوىل
  كامل الصرييف

  ديوان عنترة بن شداد.٥٣٣
 ،حممد سعيد مولوياملكتب اإلسالمي،:دار النشر عنترة بن شداد

 م١٩٦٤

ناصر الدين :دار صادر،بريوت،حتقيق:دار النشر قيس بن اخلطيم  قيس بن اخلطيمديوان .٥٣٤
 األسد

  ديوان قيس بن امللوح.٥٣٥
  ١كتب العلمية،بريوت،لبنان،طدار ال:دار النشر قيس بن امللوح

 هـ١٤٢٠

٥٣٦.
قـيس  ( بن ذريح ديوان قيس

  )لبىن
  هـ٢/١٤٢٥دار املعرفة،بريوت ،لبنان،ط:دار النشر قيس لبىن

 عبد الرمحن املصطاوي/،اعتىن به وشرحه٢٠٠٤

 دار صادر،بريوت،لبنان،:دار النشر لبيد بن ربيعة العامريديوان   لبيد بن ربيعة العامريديوان .٥٣٧

  بن يعمر اإليادي لقيط ديوان.٥٣٨

  دار األمانة ، دار الرسالة : دار النشر بن يعمر اإليادي لقيط
عبد / الدكتور : حتقيق  هـ١٣٩١: سنة الطباعة 

 .. املعيد خان
 

دار العاملية،بريوت،لبنان،شرح :دار النشر مهلهل بن ربيعة  مهلهل بن ربيعةديوان .٥٣٩
 طالل حرب:وتقدمي

٥٤٠.
ذوي ذخائر العقىب يف مناقب 

  القرىب
حمب الدين أمحـد بـن عبـد اهللا    

  مصر -دار الكتب املصرية : دار النشر  الطربي

  حممد بن طاهر املقدسي  ذخرية احلفاظ.٥٤١
-هـ  ١٤١٦ -الرياض  -دار السلف : دار النشر

عبـد الـرمحن   .د: األوىل، حتقيق: م، الطبعة١٩٩٦
  الفريوائي

أبو الفرج عبـد الـرمحن بـن أيب      ذم اهلوى.٥٤٢
  جلوزياحلسن ا

  م١٩٦٢،مصطفى عبد الواحد: حتقيق

  رسالة املسترشدين.٥٤٣
عبد اهللا احلـارث بـن أسـد     وأب

  احملاسيب البصري

 -حلب  -مكتب املطبوعات اإلسالمية : دار النشر
: الثانية، حتقيق: ، الطبعة١٩٧١ - ١٣٩١ -سوريا 

  عبد الفتاح أبو غدة



 ٩٥٥

  جالل الدين السيوطي  رسالة يف أصول الكلمات.٥٤٤
مطبعـة الترقـي بدمشـق    /لقدسي والبديرمكتبة ا
  هـ١٣٤٨

رسالة يف أن القـرآن غـري   .٥٤٥
  خملوق

اإلمام احلافظ إبراهيم بن إسـحاق  
  احلريب

الريـاض   -دار العاصمة للنشر والتوزيع : دار النشر
: األوىل، حتقيق: م، الطبعة١٩٩٥ -هـ ١٤١٦ -

  علي بن عبد العزيز علي الشبل

روح املعاين يف تفسري القرآن .٥٤٦
  لعظيم والسبع املثاينا

العالمة أيب الفضل شهاب الـدين  
  بريوت -دار إحياء التراث العريب : دار النشر  السيد حممود األلوسي البغدادي

  حممد بن حبان البسيت أبو حامت  روضة العقالء ونزهة الفضالء.٥٤٧
 ١٣٩٧ -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر

  د احلميدحممد حمي الدين عب: ، حتقيق١٩٧٧ -

  روضة احملبني ونزهة املشتاقني.٥٤٨
حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو 

  عبد اهللا
 ١٤١٢ -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر

- ١٩٩٢  

  روضة الناظر وجنة املناظر.٥٤٩
عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي 

  أبو حممد

الرياض  -جامعة اإلمام حممد بن سعود : دار النشر
عبد العزيـز  . د: الثانية، حتقيق: الطبعة، ١٣٩٩ -

  عبد الرمحن السعيد

رياض الصاحلني من كـالم  .٥٥٠
  سيد املرسلني

-هــ  ١٤٢١ -بريوت  -دار الفكر : دار النشر  أبو زكريا حيىي بن شرف النووي،
  الثالثة: م، الطبعة٢٠٠٠

  زاد املسري يف علم التفسري.٥٥١
عبد الرمحن بن علي بـن حممـد   

  اجلوزي،
، ١٤٠٤ -بريوت  -املكتب اإلسالمي : دار النشر

  الثالثة: الطبعة

  زاد املعاد يف هدي خري العباد.٥٥٢
حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو 

  عبد اهللا،

مكتبة املنار اإلسالمية  -مؤسسة الرسالة : دار النشر
: ، الطبعة١٩٨٦ - ١٤٠٧ -الكويت  -بريوت  -

عبـد   -شعيب األرنـاؤوط  : الرابعة عشر، حتقيق
  قادر األرناؤوطال

٥٥٣.
سبل السالم شرح بلوغ املرام 

  من أدلة األحكام
  حممد بن إمساعيل الصنعاين األمري

 -بـريوت   -دار إحياء التراث العـريب  : دار النشر
حممد عبد العزيـز  : الرابعة، حتقيق: ، الطبعة١٣٧٩
  اخلويل

٥٥٤.
سر اإلعجاز يف تنوع الصـيغ  
املشتقة من أصل لغوي واحد 

  مييف القرآن الكر
  عودة اهللا منيع القيسي/د

دار البشـري للتوزيـع والنشر،مؤسسـة    :دار النشر
  الرسالة

  سر الفصاحة.٥٥٥
األمري أيب حممد عبد اهللا بن حممـد  

  بن سعيد بن سنان اخلفاجي احلليب
 -بــريوت  -دار الكتــب العلميــة : دار النشــر

  األوىل: م، الطبعة١٩٨٢هـ ١٤٠٢



 ٩٥٦

  ابن جين أبو الفتح عثمان  سر صناعة اإلعراب.٥٥٦
هــ  ١٤٠٥ -دمشـق   -دار القلـم  : دار النشر

ــة١٩٨٥ ــق: م، الطبع ــن . د : األوىل، حتقي حس
  هنداوي

سـالح املــؤمن يف الــدعاء  .٥٥٧
  والذكر

حممد بن حممد بن علي بن مهام بن 
  راجي اهللا بن سرايا بن داود

 -بـريوت   -دمشـق   -دار ابن كثري : دار النشر
حميـي   :األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٩٩٣هـ ١٤١٤

  الدين ديب مستو

مسط النجوم العوايل يف أنبـاء  .٥٥٨
  األوائل والتوايل

عبد امللك بن حسني بن عبد امللك 
  الشافعي العاصمي املكي

 -بــريوت  -دار الكتــب العلميــة : دار النشــر
عادل أمحـد عبـد   : م، حتقيق١٩٩٨ -هـ١٤١٩
  علي حممد معوض -املوجود

حممد : ، حتقيق-  -بريوت  -دار الفكر : دار النشر   القزويينحممد بن يزيد أبو عبداهللا  سنن ابن ماجه.٥٥٩
  فؤاد عبد الباقي

  سنن أيب داود.٥٦٠
سليمان بن األشـعث أبـو داود   

  السجستاين األزدي
حممد حميي الدين عبد : ،حتقيق دار الفكر: دار النشر

  احلميد

أمحد بن احلسني بن علي البيهقـي    سنن البيهقي الصغرى.٥٦١
  أبو بكر

 ١٤١٠ -املدينة املنـورة   -مكتبة الدار : ردار النش
حممد ضـياء  . د: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٩٨٩ -

  الرمحن األعظمي

محد بن احلسني بن علي بن موسى أ  سنن البيهقي الكربى.٥٦٢
  أبو بكر البيهقي

 -مكـة املكرمـة    -مكتبة دار البـاز  : دار النشر
  حممد عبد القادر عطا: ، حتقيق١٩٩٤ - ١٤١٤

علي بن عمر أبو احلسن الدارقطين   لدارقطينسنن ا.٥٦٣
  البغدادي

 - ١٣٨٦ -بــريوت  -دار املعرفـة  : دار النشـر 
  السيد عبد اهللا هاشم مياين املدين: ، حتقيق١٩٦٦

عبداهللا بن عبدالرمحن أبـو حممـد     سنن الدارمي.٥٦٤
  الدارمي

، ١٤٠٧ -بريوت  -دار الكتاب العريب : دار النشر
خالـد  ، واز أمحد زمـريل  ف: األوىل، حتقيق: الطبعة

  السبع العلمي

الرمحن أبو حممـد   اهللا بن عبد عبد  سنن الدارمي.٥٦٥
  الدارمي

، ١٤٠٧ -بريوت  -دار الكتاب العريب : دار النشر
خالـد  ، فواز أمحد زمـريل  : األوىل، حتقيق: الطبعة

  السبع العلمي

  سنن النسائي الكربى.٥٦٦
محد بن شعيب أبو عبـد الـرمحن   

  النسائي

 ١٤١١ -بريوت  -دار الكتب العلمية : شردار الن
عبد الغفـار  .د: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٩٩١ -

  سيد كسروي حسن، سليمان البنداري 
 -حلب  -مكتب املطبوعات اإلسالمية : دار النشرأمحد بن شعيب أبو عبد الـرمحن    )اتىب(سنن النسائي.٥٦٧



 ٩٥٧

 عبـد : الثانية، حتقيـق : ، الطبعة١٩٨٦ - ١٤٠٦  النسائي
  الفتاح أبو غدة

رضي الدين حممد بن إبراهيم بـن    سهم األحلاظ يف وهم األلفاظ.٥٦٨
  يوسف بن احلنبلي

/ هــ  ١٤٠٧ -بريوت  -عامل الكتب : دار النشر
الـدكتور حـامت   : األوىل، حتقيق: م، الطبعة١٩٨٧

  صاحل الضامن

  سري أعالم النبالء.٥٦٩
حممد بن : سري أعالم النبالء، تأليف

قامياز الذهيب أبو  أمحد بن عثمان بن
  عبد اهللا

، ١٤١٣ -بـريوت   -مؤسسة الرسالة : دار النشر
حممـد  ، شعيب األرناؤوط : التاسعة، حتقيق: الطبعة

  نعيم العرقسوسي

املبتـدأ  ( سرية ابن إسـحاق .٥٧٠
  )واملبعث واملغازي

معهد الدراسات واألحبـاث للتعريـف،   : دار النشر  حممد بن إسحاق بن يسار
  اهللاحممد محيد : حتقيق

٥٧١.
شجر الدر يف تداخل الكـالم  

  باملعاين املختلفة
اإلمام أيب الطيب عبد الواحد بـن  

  علي اللغوي
دار املعارف مبصر، قدم له،وحققه،وعلق :دار النشر

  حممد عبد اجلواد:عليه

شذرات الذهب يف أخبار من .٥٧٢
  ذهب

عبد احلي بن أمحـد بـن حممـد    
  العكري احلنبلي

هــ،  ١٤٠٦ -مشق د -دار بن كثري  : دار النشر
عبد القادر األرنؤوط، حممـود  : ، حتقيق١ط: الطبعة

  األرناؤوط

شرح ابن عقيل على ألفية ابن .٥٧٣
  مالك

قاضي القضاة اء الدين عبد اهللا بن 
  عقيل العقيلي املصري اهلمداين

هــ  ١٤٠٥ -سـوريا   -دار الفكر : دار النشر
  حممد حميي الدين عبد احلميد: م، حتقيق١٩٨٥

  رضي الدين األستراباذي  ضي على الكافيةشرح الر.٥٧٤
منشورات قان يونس،بنغازي،تصـحيح  :دار النشر

  م١٩٩٦/يوسف حسن عمر،الطبعة الثانية:وتعليق

٥٧٥.
شرح الزرقاين علـى موطـأ   

  اإلمام مالك، تأليف
حممد بن عبد الباقي بـن يوسـف   

  الزرقاين،
، ١٤١١ -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر

  األوىل: الطبعة

٥٧٦.
شرح الزركشي على خمتصـر  

  اخلرقي
مشس الدين أيب عبد اهللا حممد بـن  

  عبد اهللا الزركشي املصري احلنبلي

 -بـريوت  / لبنان -دار الكتب العلمية : دار النشر
قدم : األوىل، حتقيق: م، الطبعة٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣

  عبد املنعم خليل إبراهيم: له ووضع حواشيه

  وطيالسي  شرح السيوطي لسنن النسائي.٥٧٧
 -حلب  -مكتب املطبوعات اإلسالمية : دار النشر

ــة١٩٨٦ - ١٤٠٦ ــق: ، الطبع ــة، حتقي : الثاني
  عبدالفتاح أبو غدة

  شرح املعلقات العشر.٥٧٨
القاضي اإلمام أبو عبد اهللا احلسني 

  م١٩٨٩لبنان،-دار مكتبة احلياة،بريوت:دار النشر  بن أمحد بن احلسني

 -بـريوت   -دار إحياء التراث العـريب  : دار النشرا حيىي بن شرف بن مري أبو زكريشرح النووي على صـحيح  .٥٧٩



 ٩٥٨

  الطبعة الثانية: ، الطبعة١٣٩٢  النووي  مسلم
  م٢٠٠٦هـ ١٤٢٦/عمان:دار النشر  أمحد عودة اهللا الشقريات/د  شرح غريب القرآن الكرمي.٥٨٠

  شرح فتح القدير.٥٨١
كمال الدين حممد بن عبد الواحد 

  الثانية: بريوت، الطبعة -كر دار الف: دار النشر  السيواسي

أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة   شرح مشكل اآلثار.٥٨٢
  الطحاوي

 -بـريوت  / لبنـان  -مؤسسة الرسالة : دار النشر
: األوىل، حتقيـق : م، الطبعـة ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨

  شعيب األرنؤوط

 أمحد بن حممد بن سالمة بن عبـد   شرح معاين اآلثار.٥٨٣
  ويامللك بن سلمة أبو جعفر الطحا

، ١٣٩٩ -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر
  حممد زهري النجار: األوىل، حتقيق: الطبعة

٥٨٤.
شرح منتهى اإلرادات املسمى 
دقائق أويل النـهى لشـرح   

  املنتهى

منصور بن يـونس بـن إدريـس    
  البهويت

، ١٩٩٦ -بـريوت   -عـامل الكتـب   : دار النشر
  الثانية: الطبعة

د اهللا حممد بن أمحد بن حممد عب وأب  شرح ميارة الفاسي.٥٨٥
  املالكي

 -بـريوت  / لبنان -دار الكتب العلمية : دار النشر
: األوىل، حتقيـق : م، الطبعـة ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠

  عبد اللطيف حسن عبد الرمحن

٥٨٦.
ــر يف   ــة الفك ــرح خنب ش

  مصطلحات أهل األثر

نور الدين أبو احلسن علـى بـن   
سلطان حممـد القـاري اهلـروي    

  ،" لقاريمبال على ا"املعروف 

بدون ،  -بريوت / لبنان  -دار األرقم  : دار النشر
الشيخ عبد الفـتح  : قدم له: بدون ، حتقيق: الطبعة

حممد نزار متيم وهيـثم  : أبو غدة، حققه وعلق عليه
  نزار متيم

  أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي  شعب اإلميان.٥٨٧
، ١٤١٠ -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر

  حممد السعيد بسيوين زغلول: األوىل، حتقيق :الطبعة

شفاء العليـل يف عجائـب   .٥٨٨
  الزجنبيل

    حممد عارف الفداء حممد عزت وأب

شفاء العليل يف مسائل القضاء .٥٨٩
  والقدر واحلكمة والتعليل

أبو عبد اهللا مشس الدين حممد بـن  
أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي 

  الدمشقي

: ، حتقيق١٣٩٨ -بريوت  -دار الفكر : دار النشر
  حممد بدر الدين أبو فراس النعساين احلليب

فيمـا يف كـالم    شفاء الغليل.٥٩٠
  العرب من الدخيل

  شهاب الدين أمحد اخلفاجياإلمام 
ــر ــر،  :دار النش ــة،ربيع اآلخ ــة الوهبي املطبع

نصر اهلوريين،مصـطفى  :هـ،تصحيح الشيخ١٢٨٢
  .وهيب

، ١٩٨١ -دمشـق   -وزارة الثقافـة  : دار النشربن علي بن أمحد لقلقشندي أمحد اصبح األعشـى يف  صـناعة   .٥٩١



 ٩٥٩

  عبد القادر زكار: حتقيق  الفزاري  اإلنشا

صحيح ابن حبان بترتيب ابن .٥٩٢
  بلبان

حممد بن حبان بن أمحد أبو حـامت  
  التميمي البسيت

 - ١٤١٤ -بريوت  -مؤسسة الرسالة : دار النشر
  شعيب األرنؤوط: الثانية، حتقيق: ، الطبعة١٩٩٣

  ابن خزمية صحيح.٥٩٣
حممد بن إسحاق بن خزمية أبو بكر 

  السلمي النيسابوري
 ١٣٩٠ -بـريوت   -املكتب اإلسالمي : دار النشر

  حممد مصطفى األعظمي. د: ، حتقيق١٩٧٠ -

مسلم بن احلجاج أبـو احلسـني     صحيح مسلم.٥٩٤
  القشريي النيسابوري

بـريوت،   -دار إحياء التراث العـريب  : دار النشر
  عبد الباقي حممد فؤاد: حتقيق

  دار املريخ للنشر،الرياض  عبد الفتاح الشني/د  صفاء الكلمة.٥٩٥

عبد الرمحن بن علي بن حممد أبـو    صفوة الصفوة.٥٩٦
  الفرج

 - ١٣٩٩ -بــريوت  -دار املعرفـة  : دار النشـر 
 -حممود فـاخوري  : الثانية، حتقيق: ، الطبعة١٩٧٩

  حممد رواس قلعه جي.د

٥٩٧.
طبائع النساء وما جاء فيها من 

  جائب وأخبار وأسرارع
أمحد بن حممـد بـن عبـد ربـه     

  هـ١٤٠٥ –القاهرة  -مكتبة القرآن : دار النشر  األندلسي،

حممـد  : بريوت، حتقيـق  -دار املعرفة : دار النشر  حممد بن أيب يعلى أبو احلسني  طبقات احلنابلة.٥٩٨
  حامد الفقي

أبو بكر بن أمحد بن حممد بن عمر   طبقات الشافعية الكربى.٥٩٩
  ضي شهبةبن قا

، ١٤٠٧ -بـريوت   -عـامل الكتـب   : دار النشر
  احلافظ عبد العليم خان. د: األوىل، حتقيق: الطبعة

طبقات احملـدثني بأصـبهان   .٦٠٠
  والواردين عليها

اهللا بن حممد بن جعفـر بـن    عبد
  حيان أبو حممد األنصاري

 - ١٤١٢ -بريوت  -مؤسسة الرسالة : دار النشر
 الغفـور عبـد   عبد: الثانية، حتقيق: ، الطبعة١٩٩٢

  احلق حسني البلوشي

حممود حممـد  : جدة، حتقيق -دار املدين : دار النشر  حممد بن سالم اجلمحي  طبقات فحول الشعراء.٦٠١
  شاكر

٦٠٢.
طــرح التثريــب يف شــرح 

تقريـب األسـانيد   ( التقريب
  )وترتيب املسانيد

زين الدين أبو الفضل عبد الـرحيم  
  بن احلسيين العراقي

 -بـريوت    -لكتـب العلميـة    دار ا: دار النشر
عبد القادر حممد : األوىل ، حتقيق: م ، الطبعة٢٠٠٠

  علي

٦٠٣.
ــاب  ــرتني وب ــق اهلج طري

  السعادتني
  

حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو 
  عبد اهللا

 - ١٤١٤ -الـدمام   -دار ابن القـيم  : دار النشر
عمر بن حممود أبـو  : الثانية، حتقيق: ، الطبعة١٩٩٤

  عمر

 االصطالحاتة يف طلبة الطلب.٦٠٤
  الفقهية

جنم الدين أيب حفص عمر بن حممد 
  النسفي

هــ ـ   ١٤١٦ -عمان  -دار النفائس : دار النشر
  .خالد عبد الرمحن العك: ، حتقيق. م١٩٩٥
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٦٠٥.
ظاهرة التـرادف يف ضـوء   

  طالب حممد الزوبعي/د  التفسري البياين للقرآن الكرمي
يونس،بنغازي،الطبعــة منشــورات جامعــة قــار 

  م١٩٩٥:األوىل

  علل احلديث.٦٠٦
عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن 

  مهران الرازي أبو حممد
: ، حتقيق١٤٠٥ -بريوت  -دار املعرفة : دار النشر

  حمب الدين اخلطيب

 علم الداللـة بـني النظـر   .٦٠٧
  والتطبيق

املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع،الطبعة   أمحد نعيم الكرعاين/د
  م١٩٩٣ -هـ١٤١٣:األوىل

عمـدة احلفــاظ يف تفســري  .٦٠٨
  أشرف األلفاظ

الشيخ أمحد بن يوسف بـن عبـد   
  الدائم املعروف بالسمني احلليب

دار الكتب العلمية،بريوت، لبنان،الطبعـة  :دار النشر
حممـد باسـل   :م،حتقيق١٩٩٦-هـ١٤١٧/األوىل

  عيون السود

٦٠٩.
عمدة القاري شرح صـحيح  

  بريوت -دار إحياء التراث العريب : ار النشرد  بدر الدين حممود بن أمحد العيين،  البخاري

أمحد بن شعيب بن علي النسـائي    عمل اليوم والليلة.٦١٠
  أبو عبد الرمحن

ــر ــالة : دار النش ــة الرس ــريوت  -مؤسس  –ب
  فاروق محادة. د: الثانية، حتقيق: ، الطبعةهـ١٤٠٦

٦١١.
عون املعبود شرح سـنن أيب  

  داود
  حممد مشس احلق العظيم آبادي

 -بــريوت  -دار الكتــب العلميــة : دار النشــر
  الثانية: م، الطبعة١٩٩٥

ــ.٦١٢ ــة الس ــرية ؤوغاي ل يف س
  الرسول

زين الدين عبد الباسط بن خليل بن 
  شاهني الشينمي

 -لبنـان   -بـريوت   -عامل الكتـب  : دار النشر
: األوىل، حتقيـق : م، الطبعـة ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨

  دكتور حممد كمال الدين عز الدين علي
  دار املشرق،الطبعة اخلامسة:دار النشر  األب رفائيل خنلة اليسوعي  لعربيةغرائب اللغة ا.٦١٣

٦١٤.
غرر الفوائد اموعة يف بيان 
ما وقع يف صحيح مسلم من 

  األحاديث املقطوعة

حيىي بن علي بن عبد اهللا القرشـي  
  أبو احلسني

 -املدينة املنورة  -مكتبة العلوم واحلكم : دار النشر
  حممد خرشايف: قيقاألوىل، حت: ، الطبعة١٤١٧

براهيم بن إسحاق احلـريب أبـو   إ  غريب احلديث البن اجلوزي.٦١٥
  إسحاق

 -مكـة املكرمـة    -جامعة أم القـرى  : دار النشر
سليمان إبراهيم . د: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤٠٥

  حممد العايد

، ١٣٩٦ -بريوت  -العريب دار الكتاب : دار النشر  القاسم بن سالم اهلروي أبو عبيد  غريب احلديث البن سالم.٦١٦
  حممد عبد املعيد خان. د: األوىل، حتقيق: الطبعة

  غريب احلديث البن قتيبة.٦١٧
عبد اهللا بـن مسـلم بـن قتيبـة     

  الدينوري أبو حممد
، ١٣٩٧ -بغـداد   -مطبعـة العـاين   : دار النشر

  عبد اهللا اجلبوري. د: األوىل، حتقيق: الطبعة
 -مكـة املكرمـة    -جامعة أم القـرى  : دار النشراق احلـريب أبـو   إبراهيم بن إسح  غريب احلديث للحريب.٦١٨



 ٩٦١

سليمان إبراهيم . د: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤٠٥  إسحاق
  حممد العايد

  غريب احلديث للخطايب.٦١٩
أمحد بن حممد بن إبراهيم اخلطـايب  

  البسيت أبو سليمان
 -مكـة املكرمـة    -جامعة أم القرى : ، دار النشر

  كرمي إبراهيم العزباويعبد ال: ، حتقيق١٤٠٢

٦٢٠.
غريب القرآن الكرمي يف عصر 

ــول  والصــحابة الرس
  والتابعني

  عبد العال سامل مكرم/د
ــر ــالة،بريوت،الطبعة  :دار النش ــس الرس مؤس

  م١٩٩٦/هـ١٤١٧األوىل،

٦٢١.
غوامض األمساء املبهمة الواقعة 

  يف متون األحاديث املسندة
خلف بن عبد امللك بن بشـكوال  

  أبو القاسم

ـ ١٤٠٧ –بريوت  -عامل الكتب : نشردار ال ، هـ
، عز الدين علي السـيد  . د: األوىل، حتقيق: الطبعة

  حممد كمال الدين عز الدين

٦٢٢.
غية املرتـاد يف الـرد علـى    

  املتفلسفة والقرامطة والباطنية
أمحد بن عبد احللـيم بـن تيميـة    

  احلراين أبو العباس
: ، الطبعة١٤٠٨ -مكتبة العلوم واحلكم : دار النشر

  موسى سليمان الدويش. د: األوىل، حتقيق

أبو احلسن علي بن احلسـني بـن     فتاوي السعدي.٦٢٣
  حممد السعدي

عمـان   -مؤسسة الرسالة / دار الفرقان : دار النشر
ــان  / األردن  ــريوت لبن ، ١٩٨٤ - ١٤٠٤ -ب
احملامي الدكتور صالح الدين : الثانية، حتقيق: الطبعة
  الناهي

حممد بن صاحل ، عبد العزيز بن باز   فتاوى مهمة لعموم األمة.٦٢٤
  العثيمني

هــ،  ١٤١٣ -الرياض  -دار العاصمة : دار النشر
  إبراهيم الفارس: األوىل، حتقيق: الطبعة

فتح الباري شـرح صـحيح   .٦٢٥
  البخاري

أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل 
  العسقالين الشافعي

حمب الدين : بريوت، حتقيق -دار املعرفة : دار النشر
  اخلطيب

٦٢٦.
فتح القدير اجلامع بـني فـين   
الرواية والدراية مـن علـم   

  التفسري
  بريوت -دار الفكر : دار النشر  حممد بن علي بن حممد الشوكاين

٦٢٧.
فتح الوهاب بشـرح منـهج   

  الطالب
زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا 

  األنصاري أبو حيىي
، ١٤١٨ -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر

  األوىل: الطبعة

، ١٤٠٣ -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر  أمحد بن حيىي بن جابر البالذري  فتوح البلدان.٦٢٨
  رضوان حممد رضوان: حتقيق

  م١٩٩٩مكتبة الثقافية الدينية،:دار النشر  األب هنريكوس المنس اليسوعي  فرائد اللغة يف الفروق.٦٢٩

فصل املقال يف شرح كتـاب  .٦٣٠
  األمثال

ــر دار  عبيد البكري أبو ــة :النشـــ دار األمانة،مؤسســـ
عبد ايد /إحسان عباس،د/د:الرسالة،بريوت،حتقيق



 ٩٦٢

  .عابدين

ــر  رمضان عبد التواب/د  فصول يف فقه العربية.٦٣١ ــة  :دار النش ــاجني ،القاهرة،الطبع ــة اخل مكتب
  م١٩٩٩هـ١٤٢٠السادسة،

  فضائل األعمال.٦٣٢
ضياء الدين حممد بن عبد الواحـد  
بن أمحد بن عبد الرمحن السـعدي  

  ملقدسيا
  القاهرة -دار الغد العريب : دار النشر

  أمحد بن احلسني البيهقي أبو بكر  فضائل األوقات.٦٣٣
، ١٤١٠ -مكة املكرمة  -مكتبة املنارة : دار النشر

عدنان عبد الـرمحن جميـد   : األوىل، حتقيق: الطبعة
  القيسي

  أمحد بن حنبل أبو عبد اهللا الشيباين  فضائل الصحابة.٦٣٤
 - ١٤٠٣ -بريوت  -ة الرسالة مؤسس: دار النشر

وصي اهللا حممد . د: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٩٨٣
  عباس

اإلمام أبو منصور عبد امللك بـن    فقه اللغة للثعاليب.٦٣٥
  حممد بن إمساعيل الثعاليب

-دار الكتـــب العلميـــة،بريوت:دار النشـــر
مجـــال طلبة،الطبعـــة  .د:لبنـــان،حتقيق

  .م١٩٩٤هـ١٤١٤

٦٣٦.
لـوم  فنون األفنان يف عيون ع

  القرآن
أيب الفرج عبـد  :اإلمام العامل اجلامع
  الرمحن بن اجلوزي

ــر ــالمية،بريوت،  :دار النش ــائر اإلس دار البش
حســـن ضـــياء عتر،الطبعـــة /د:حتقيـــق

  م١٩٨٧/هـ١٤٠٨األوىل،
  م١٩٩٢-هـ١٤١٢.الطبعة األوىل  حممد يعقوب تركستاين/د  يف أصول الكلمات.٦٣٧

٦٣٨.
يف التذوق اجلمـايل لسـورة   

  أبو محدة حممد علي  يوسف
ــر ــة :دار النش ــري،عمان،األردن، الطبع دار البش

  م١٩٨٥هـ١٤٠٥:األوىل
  القاهرة ـ الشروق دار:  النشر دار  إبراهيم قطب سيد/  الشهيد الشيخ  يف ظالل القرآن.٦٣٩

٦٤٠.
فيض القدير شـرح اجلـامع   

  عبد الرؤوف املناوي  الصغري
 -مصـر   -املكتبة التجاريـة الكـربى   : دار النشر
  األوىل: بعةهـ، الط١٣٥٦

محد عبد احلليم بن تيمية احلـراين  أ  قاعدة يف احملبة.٦٤١
  أبو العباس

القـاهرة،   -مكتبة التراث اإلسـالمي  : دار النشر
  حممد رشاد سامل. د: حتقيق

٦٤٢.
قبسات من إعجاز كـالم اهللا  

  م٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥مكة املكرمة،الطبعة األوىل   فؤاد حممود حممد سندي/د.أ  يف سرية كليم اهللا

بيلة قريش وأثرها يف احليـاة  ق.٦٤٣
  العربية قبل اإلسالم

-العــراق-مطبعــة امــع العلمــي:دار النشــر  خضر عباس اجلميلي/د
  م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢.بغداد
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  حممد بن عبد الوهاب  قسم احلديث.٦٤٤
ــر ــاض  : دار النش ــابع الري ــاض،  -مط الري

عبـد العزيـز بـن زيـد     :األوىل،حتقيـق :الطبعة
  ابسيد حج.حممد بلتاجي،د.الرومي،د

بن حممد بن عبد  أبو املظفر منصور  قواطع األدلة يف األصول،.٦٤٥
  اجلبار السمعاين

 -بــريوت  -دار الكتــب العلميــة : دار النشــر
 ،حممد حسن حممد: م، حتقيق١٩٩٧ -هـ١٤١٨

  حسن إمساعيل الشافعي

  قواعد  الفقه.٦٤٦
حممد عميم اإلحسـان اـددي   

  الربكيت
 ١٤٠٧ -كراتشـي   -الصدف ببلشرز : دار النشر

  األوىل: ، الطبعة١٩٨٦ -

م، ١٩٩٥ -القـاهرة   -مكتبة اخلاجني : دار النشر  أبو العباس أمحد بن حيىي ثعلب  قواعد الشعر.٦٤٧
  رمضان عبد التواب: حتقيق

  دار الكتاب اإلسالمي،القاهرة:دار النشر  الشيخ أيب علي املرزوقي األصفهاين  كتاب األزمنة واألمكنة.٦٤٨

حنا /د:مكتبة املنار،األردن،الزرقاء، حتقيق:دار النشر  أبو علي حممد بن املستنري قطرب  اجلاهلية كتاب األزمنة وتلبية.٦٤٩
  م١٩٨٥/هـ١٤٠٥الطبعة األوىل .مجيل حداد

  كتاب األصنام.٦٥٠
  هشام بن حممد بن السائب الكليب

  
  مكتبة النهضة املصرية:دار النشر

  حممد عبد القادر أمحد،أمحد حممد عبيد/د.ت

حممد .بريوت، ت-صيدا.املكتبة العصرية :دار النشر  حممد بن القاسم األنباري،  داد البن األنباريكتاب األض.٦٥١
  أبو الفضل إبراهيم

يوسف يعقوب بـن إسـحاق    أبو  كتاب األضداد البن السكيت.٦٥٢
  السكيت

مكتبــة الثقافــة الدينيــة،بور   :دار النشــر
حممد /د:سعيد،الظاهر،حققه وقدم له ووضع فهارسه

رمضـان عبـد   /د.أ:أبو جري،راجعهعودة سالمة 
  التواب

  كتاب األضداد للصاغاين.٦٥٣
رضي الدين أيب الفضل احلسن بـن  

  حممد بن احلسن الصاغاين

مكتبــــة النهضـــــة  :دار النشــــر 
  م١٩٨٩/  هـ١٤٠٩املصرية،القاهرة،

  حممد عبد القادر أمحد/د:حتقيق ودراسة

  "قطرب"علي حممد بن املستنري أبو  )قطرب(كتاب األضداد.٦٥٤
-هـ١٤٠٥. دار العلوم للطباعة والنشر:النشر دار

  حنا حداد/د.م، ت١٩٨٤

  السيد ادي شري  كتاب األلفاظ الفارسية املعربة.٦٥٥
ــر ــاء   :دار النش ــة لآلب ــة الكاثوليكي املطبع

  م١٩٠٨اليسوعيني،بريوت،

 ،١٤٠٥ -بريوت  -دار الكتاب العريب : دار النشر  علي بن حممد بن علي اجلرجاين  كتاب التعريفات.٦٥٦
  إبراهيم األبياري: األوىل، حتقيق: الطبعة
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كتاب التنبيه على أوهـام أيب  .٦٥٧
  أبو عبيد اهللا بن عبد العزيز البكري  علي يف أماليه

 -القـاهرة    -دار الكتـب املصـرية    : دار النشر
أألب أنطـوان  : الثانية ، حتقيـق : م ، الطبعة٢٠٠٠

  صاحلاين اليسوعي

  حممد بن عبد الوهاب  كتاب التوحيد.٦٥٨
ــر ــاض  : دار النش ــابع الري ــاض،  -مط الري

عبد العزيز بن زيد الرومي، د : األوىل، حتقيق:الطبعة
  سيد حجاب. حممد بلتاجي ، د .

أبو بكر أمحد بن احلسني بن علـي    كتاب الدعوات الكبري.٦٥٩
  بن موسى البيهقي

منشورات مركز املخطوطات والتـراث  : دار النشر
م، ١٩٩٣ -هــ  ١٤١٤ -الكويت  -والوثائق 

  بدر بن عبد اهللا البدر: حتقيق

٦٦٠.
كتاب الزينـة يف الكلمـات   

  اإلسالمية العربية
أيب حامت أمحد بن محـدان  :الشيخ
  الرازي

املعهـد  "م١٩٥٨مطبعة الرسالة،القاهرة، :دار النشر
،عارضـه بأصـوله   "اهلمداين للدراسات اإلسالمية

  .حسني بن فيض اهللا اهلمداين:وعلق عليه

٦٦١.
تابـة  كتاب الصـناعتني الك 

  والشعر
أبو هالل احلسن بن عبد اهللا بـن  

  سهل العسكري

ــر ــرية  : دار النش ــة العص ــريوت  -املكتب  -ب
علي حممد البجاوي : م، حتقيق١٩٨٦ -هـ١٤٠٦

  وحممد أبو الفضل إبراهيم

  نعيم بن محاد املروزي أبو عبد اهللا  كتاب الفنت لنعيم بن محاد.٦٦٢
، ١٤١٢ -القـاهرة   -مكتبة التوحيـد  : دار النشر

  مسري أمني الزهريي: األوىل، حتقيق: الطبعة

  كتاب اللغات يف القرآن.٦٦٣
رواية ابن حسنون املقريء بإسناده (

  )إىل ابن عباس
دار الكتاب اجلديد،بريوت لبنان،الطبعـة الثانيـة،   

  صالح الدين املنجد/د:حتقيق

أبو القاسم عبد الرمحن بن إسحاق   كتاب حروف املعاين.٦٦٤
  الزجاجي

م ١٩٨٤ -بريوت   -مؤسسة الرسالة   :دار النشر
  علي توفيق احلمد: األوىل ، حتقيق: ، الطبعة

أيب عبد اهللا حممـد بـن عبـد اهللا      كتاب خلق اإلنسان.٦٦٥
  اخلطيب اإلسكايف

ــر ــار:دار النش ــان(دار عم ــل )عم دار اجلي
  خضر عواد العكل/،حتقيق وتعليق)بريوت(

  كتاب دالئل النبوة.٦٦٦
ل التيمي إمساعيل بن حممد بن الفض

  األصبهاين
: ، الطبعـة ١٤٠٩ -الرياض  -دار طيبة : دار النشر

  حممد حممد احلداد: األوىل، حتقيق

أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن عبيد   كتاب ذم املسكر.٦٦٧
  ابن أيب الدنيا القرشي البغدادي،

جنـم  . د: الرياض، حتقيـق  -دار الراية : دار النشر
  عبد الرمحن خلف

  أبو بكر حممد بن عزيز السجستاين  نكتاب غريب القرآ.٦٦٨
ـ ١٤١٦ -دار قتيبـة  : دار النشر م، ١٩٩٥ -هـ

  حممد أديب عبد الواحد مجران: حتقيق
 -بـريوت   -مؤسسة الكتب الثقافيـة  : دار النشرأبو الفضل حممد بن طاهر املقدسي كتاب معرفـة التـذكرة يف   .٦٦٩



 ٩٦٥

: األوىل، حتقيـق : م، الطبعة١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٦  املعروف بابن القيسراين  األحاديث املوضوعة
  الشيخ عماد الدين أمحد حيدر

  حسني  حممد نصار  كتب غريب القرآن الكرمي.٦٧٠
جممع امللك فهـد لطباعـة املصـحف    :دار النشر

  الشريف باملدينة املنورة

كتب ورسائل وفتاوى ابـن  .٦٧١
  تيمية يف التفسري

أمحد عبد احلليم بن تيمية احلـراين  
  أبو العباس،

: الثانية، حتقيـق : كتبة ابن تيمية، الطبعةم: دار النشر
  عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي

٦٧٢.
كتب ورسائل وفتاوي ابـن  

  يف الفقه تيمية
أمحد عبد احلليم بن تيمية احلـراين  

  أبو العباس
: الثانية، حتقيـق : مكتبة ابن تيمية، الطبعة: دار النشر

  ديعبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي النج

٦٧٣.
كتب ورسائل وفتاوى شيخ 

توحيـد  (اإلسالم ابن تيميـة 
  )األلوهية

أمحد عبد احلليم بن تيمية احلـراين  
  أبو العباس

: الثانية، حتقيـق : مكتبة ابن تيمية، الطبعة: دار النشر
  عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي

كشاف القنـاع عـن مـنت    .٦٧٤
  اإلقناع

منصور بن يـونس بـن إدريـس    
  يتالبهو

: ، حتقيق١٤٠٢ -بريوت  -دار الفكر : دار النشر
  هالل مصيلحي مصطفى هالل

٦٧٥.
كشف األسرار عن أصـول  

  فخر اإلسالم البزدوي
عالء الدين عبد العزيز بـن أمحـد   

  البخاري

 -بــريوت  -دار الكتــب العلميــة : دار النشــر
عبد اهللا حممـود  : ، حتقيق. م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨

  .حممد عمر

٦٧٦.
ل اإللباس كشف اخلفاء ومزي

عما اشتهر مـن األحاديـث   
  على ألسنة الناس

إمساعيل بـن حممـد العجلـوين    
  اجلراحي

ــر ــالة : دار النش ــة الرس ــريوت  -مؤسس  -ب
  أمحد القالش: الرابعة، حتقيق: ، الطبعةهـ١٤٠٥

٦٧٧.
كشف املشكل من حـديث  

  أبو الفرج عبد الرمحن ابن اجلوزي،  الصحيحني
ـ ١٤١٨-الريـاض -دار الـوطن :دار النشر  - ـه

  علي حسني البواب: ، حتقيق. م١٩٩٧

٦٧٨.
يف حل غايـة   كفاية األخيار

  االختصار
تقي الدين أيب بكـر بـن حممـد    

  احلسيين احلصيين الدمشقي الشافعي

: ، الطبعـة ١٩٩٤ -دمشق  -دار اخلري : دار النشر
علي عبد احلميد بلطجي  و حممـد  : األوىل، حتقيق
  وهيب سليمان

٦٧٩.
لة كفاية الطالب الرباين لرسـا 

  أيب زيد القريواين
  أبو احلسن املالكي

: ، حتقيق١٤١٢ -بريوت  -دار الفكر : دار النشر
  يوسف الشيخ حممد البقاعي

أبو إسحاق إبراهيم بن إمساعيل بن   كفاية املتحفظ يف اللغة.٦٨٠
  أمحد بن عبد اهللا الطرابلسي،

 -دار اقرأ للطباعة والنشـر والترمجـة   : دار النشر
السائح علـي  : ة الليبية، حتقيقاجلماهريي -طرابلس 

  حسني
-هـ١٤٢٤اجلوهرة للنشر والتوزيع الطبعة األوىل   جاسر خليل أبو صفية/د.أ  كلمات من القرآن.٦٨١
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  م٢٠٠٣

٦٨٢.
إلنصاف يف معرفة الراجح من 
اخلالف على مذهب اإلمـام  

  أمحد بن حنبل

علي بن سليمان املـرداوي أبـو   
  احلسن

بـريوت،   - دار إحياء التراث العـريب : دار النشر
  حممد حامد الفقي: حتقيق

  لسان امليزان.٦٨٣
أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل 

  العسقالين الشافعي

بريوت  -مؤسسة األعلمي للمطبوعات : دار النشر
دائـرة  : الثالثة، حتقيق: ، الطبعة١٩٨٦ - ١٤٠٦ -

  -اهلند  -املعرف النظامية 

٦٨٤.
لغات القبائـل الـواردة يف   

  القرآن

م بن سالم،رواية عن عبيد القاس أبو
الصحايب اجلليل ابن عباس رضـي  

  اهللا عنه

ـ ١٤٠٤مطبوعات جامعة الكويت  م، ١٩٨٤-هـ
  عبد احلميد السيد طلب/شرح وتعليق وحتقيق د

٦٨٥.
لقطة العجالن مما متـس إىل  

  لك حممد صديق حسن خانامل  معرفته حاجة اإلنسان
 -لبنـان   -بريوت -دار الكتب العلمية : دار النشر

  األوىل: ، الطبعة١٩٨٥-١٤٠٥

٦٨٦.
  وأفعلـت ما جاء على فعلْت
مبعىن واحـد مؤلـف علـى    

  حروف املعجم

موهوب بن أمحد بن حممـد بـن   
  اخلضر، 

هــ  ١٤٠٢ -دمشـق   -دار الفكر : دار النشر
  .ماجد الذهيب: م، حتقيق١٩٨٢

٦٨٧.
ما دل عليه القرآن مما يعضـد  

  لوسيحممود شكري األ  اهليئة اجلديدة القومية بالربهان
ــر ــالمي : دار النش ــب االس ــان  -املكت  -لبن

زهري : الثانية، حتقيق: م، الطبعة١٩٧١ -هـ١٣٩١
  الشاويش

ما رواه األكابر عن مالك بن .٦٨٨
، ١٤١٦ -بـريوت   -مؤسسة الريـان  : دار النشر  حممد بن خملد املروزي  أنس

  عواد اخللف: األوىل، حتقيق: الطبعة

  عبد اهللا القلقشندي أمحد بن  مآثر اإلنافة يف معامل اخلالفة.٦٨٩
 -الكويـت   -مطبعة حكومة الكويت : دار النشر

عبد الستار أمحـد  : الثانية، حتقيق: ، الطبعة١٩٨٥
  فراج

  أمحد بن فارس  متخري األلفاظ.٦٩٠
ــة األوىل   ــارف ،بغداد،الطبعـ ــة املعـ مطبعـ

  هالل ناجي:م، حققه وقدم له١٩٧٠/هـ١٣٩٠

  ميأبو عبيدة معمر بن املثىن التي  جماز القرآن.٦٩١
ــر ــر  :دار النش ــع والنش ــاجني للطب ــة اخل مكتب

حممد فـؤاد  .د:والتوزيع،عارضه بأصوله وعلق عليه
  سزكني

  جممع األمثال.٦٩٢
أبو الفضل أمحد بن حممد امليـداين  

  النيسابوري
حممد حمىي : بريوت، حتقيق -دار املعرفة : دار النشر

  الدين عبد احلميد
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  ر اهليثميعلي بن أيب بك  جممع الزوائد ومنبع الفوائد.٦٩٣
 -دار الكتاب العريب  ،دار الريان للتراث : دار النشر
  هـ١٤٠٧ –بريوت ، القاهرة 

  جممل اللغة.٦٩٤
احلسني أمحد بن فـارس بـن    أبو

  زكريا اللغوي
 الطبعة الثانيـة، مؤسسة الرسـالة،بريوت، :دار النشر

  سلطان عبد احملسن زهري:هـ،حتقيق١٤٠٦

٦٩٥.
جمموع فيـه مصـنفات أيب   

  تريجعفر ابن البخ
حممد بن عمرو بن البختـري بـن   

  مدرك بن سليمان البغدادي الرزاز

بريوت  / لبنان  -  اإلسالميةدار البشائر : دار النشر
ـــ ١٤٢٢ - ــة ٢٠٠١ -ه ،  األوىل: م ، الطبع

  نبيل سعد  الدين جرار: حتقيق

٦٩٦.
حماضرات األدباء وحمـاورات  

  ء والبلغاءاالشعر
أبو القاسم احلسني بن حممـد بـن   

  ل األصفهايناملفض
ـ ١٤٢٠ -بـريوت   -دار القلم : دار النشر  -هـ

  عمر الطباع: م، حتقيق١٩٩٩

القـادر   حممد بن أيب بكر بن عبد  خمتار الصحاح.٦٩٧
  الرازي

 -بـريوت   -مكتبة لبنـان ناشـرون   : دار النشر
: طبعة جديدة، حتقيـق : ، الطبعة١٩٩٥ - ١٤١٥

  حممود خاطر

ن حممد بن سالمة أمحد ب/جلصاص ا  خمتصر اختالف العلماء.٦٩٨
  الطحاوي

 -بـريوت   -دار البشـائر اإلسـالمية   : دار النشر
عبـد اهللا نـذير   . د: الثانية، حتقيق: ، الطبعة١٤١٧

  أمحد

  حممد بن عبد الوهاب  خمتصر السرية.٦٩٩
: الريـاض، الطبعـة   -مطابع الريـاض  : دار النشر

. عبد العزيز بن زيـد الرومـي ، د   : األوىل، حتقيق
  .سيد حجاب .  حممد بلتاجي ، د

  أمحد بن علي املقريزي  خمتصر كتاب الوتر.٧٠٠
 -الزرقـاء   -األردن  -مكتبة املنـار  : دار النشر

إبراهيم حممد العلي : األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤١٣
  حممد عبد اهللا أبو صعليك، 

  مداراة الناس.٧٠١
أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن عبيد 

  ابن أيب الدنيا القرشي البغدادي

 -لبنـان   -بـريوت   -دار ابن حـزم  : النشردار 
: األوىل، حتقيـق : م، الطبعـة ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨

  حممد خري رمضان يوسف

مدارج السالكني بني منـازل  .٧٠٢
  إياك نعبد وإياك نستعني

حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو 
  عبد اهللا

 ١٣٩٣ -بريوت  -دار الكتاب العريب : دار النشر
حممـد حامـد   : حتقيقالثانية، : ، الطبعة١٩٧٣ -

  الفقي

  مرآة اجلنان وعربة اليقظان.٧٠٣
أبو حممد عبد اهللا بن أسعد بن علي 

  بن سليمان اليافعي
 -القـاهرة   -دار الكتاب اإلسـالمي   : دار النشر

  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣
 -بـريوت  / نانلب -دار الكتب العلمية : دار النشر  علي بن سلطان حممد القاريمرقاة املفاتيح شرح مشـكاة  .٧٠٤
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: األوىل، حتقيـق : م، الطبعـة ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢  املصابيح
  مجال عيتاين

مرهم العلل املعضلة يف الـرد  .٧٠٥
  عبد اهللا بن أسعد اليافعي  على أئمة املعتزلة

ــل : دار النشــر ــان  -دار اجلي  -بــريوت  -لبن
: األوىل، حتقيـق : م، الطبعـة ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢

  حممود حممد حممود حسن نصار
    سعوديامل  مروج الذهب.٧٠٦

مسائل خلصها اإلمام حممد بن .٧٠٧
  عبد الوهاب

  حممد بن عبد الوهاب
: الريـاض، الطبعـة   -مطابع الريـاض  : دار النشر

. عبد العزيز بن زيـد الرومـي ، د   : األوىل، حتقيق
  سيد حجاب. حممد بلتاجي ، د 

بكر عبد اهللا بن حممد بـن أيب   وأب  مسند ابن أيب شيبه.٧٠٨
  شيبة

م، ١٩٩٧ -الريــاض  -طن دار الـو : دار النشـر 
عادل بن يوسف العزازي و : األوىل، حتقيق: الطبعة

  أمحد بن فريد املزيدي

  مسند أيب حنيفة.٧٠٩
أمحد بـن عبـد اهللا بـن أمحـد     

  األصبهاين أبو نعيم
، ١٤١٥ -الريـاض   -مكتبة الكـوثر  : دار النشر

  نظر حممد الفاريايب: األوىل، حتقيق: الطبعة

ــند أيب داود .٧١٠ مســـــ
  )مسند الطيالسي(الطيالسي

سليمان بن داود أبو داود الفارسي 
  البصري الطيالسي

  بريوت -دار املعرفة : دار النشر

  مسند أيب عوانة.٧١١
إلمام أيب عوانة يعقوب بن إسحاق ا

  بريوت -دار املعرفة : دار النشر  االسفرائين

  مسند أيب يعلى.٧١٢
محد بن علي بن املثىن أبـو يعلـى   أ

  املوصلي التميمي

 ١٤٠٤ -دمشق  -ون للتراث دار املأم: شردار الن
حسني سـليم  :األوىل، حتقيق:،الطبعة١٩٨٤ -هـ
  .أسد

  مصر -مؤسسة قرطبة : دار النشر  اهللا الشيباين أمحد بن حنبل أبو عبد  مسند أمحد بن حنبل.٧١٣

إسحاق بن إبراهيم بن خملـد بـن     مسند إسحاق بن راهويه.٧١٤
  راهويه  احلنظلي

 ١٤١٢ -املدينة املنورة  -ن مكتبة اإلميا: دار النشر
عبد الغفـور  . د: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٩٩١ -

  بن عبد احلق البلوشي

، ١٤١٦ -القـاهرة   -مؤسسة قرطبة : دار النشر  حممد بن هارون الروياين أبو بكر  مسند الروياين.٧١٥
  أمين علي أبو مياين: األوىل، حتقيق: الطبعة

  مسند الشافعي.٧١٦
بـد اهللا  حممد بن إدريـس أبـو ع  

  الشافعي
  بريوت -دار الكتب العلمية : دار النشر

 - ١٤٠٥ -بريوت  -مؤسسة الرسالة : دار النشرسليمان بن أمحد بن أيـوب أبـو     مسند الشاميني.٧١٧
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 محدي بـن عبـد  : األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٩٨٤  القاسم الطرباين
  ايد السلفي

حممد بن سالمة بن جعفر أبو عبد   مسند الشهاب.٧١٨
   القضاعياهللا

 - ١٤٠٧ -بريوت  -مؤسسة الرسالة : دار النشر
محدي بن عبد ايد : الثانية، حتقيق: ، الطبعة١٩٨٦
  السلفي

حممد بن سالمة بن جعفر أبو عبد   مسند الشهاب.٧١٩
  اهللا القضاعي

 - ١٤٠٧ -بريوت  -مؤسسة الرسالة : دار النشر
محدي بن عبد ايد : الثانية، حتقيق: ، الطبعة١٩٨٦
  السلفي

مسند املقلني مـن األمـراء   .٧٢٠
  والسالطني

اإلمام احلافظ أيب القاسم متام بـن  
  حممد الدمشقي

: ، الطبعة١٩٨٩ -مصر  -دار الصحابة : دار النشر
  جمدي فتحي السيد: األوىل، حتقيق

مشارق األنوار على صحاح .٧٢١
  )مشارق األنوار( اآلثار

القاضي أيب الفضل عيـاض بـن   
يب السـبيت  موسى بن عياض اليحص

  املالكي،
  املكتبة العتيقة ودار التراث: دار النشر

  حممد بن عبد اهللا اخلطيب التربيزي  مشكاة املصابيح.٧٢٢
 -بـريوت    -املكتـب اإلسـالمي    : دار النشر

حممد ناصر الـدين  : الثالثة ، حتقيق: ، الطبعة١٩٨٥
  األلباين

أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك   مشكل احلديث وبيانه.٧٢٣
  صبهايناأل

م، ١٩٨٥ -بـريوت   -عامل الكتـب  : دار النشر
  موسى حممد علي: الثانية، حتقيق: الطبعة

مصباح الزجاجة يف زوائد ابن .٧٢٤
  ماجه

أمحد بن أيب بكـر بـن إمساعيـل    
  الكناين

: ، الطبعة١٤٠٣ -بريوت  -دار العربية : دار النشر
  حممد املنتقى الكشناوي: الثانية، حتقيق

٧٢٥.
ى يف شـرح  مطالب أويل النه

  م١٩٦١ -دمشق  -املكتب اإلسالمي : دار النشر  مصطفى السيوطي الرحيباين  غاية املنتهى

مع القرآن يف الكون إعجـازا  .٧٢٦
  وهدية

مؤسسـة الرسـالة للطباعـة والنشـر      :دار النشر  مصطفى حسني
  م1987

٧٢٧.
معارج القبول بشرح سـلم  

  حافظ بن أمحد حكمي  الوصول إىل علم األصول
 - ١٤١٠ -الـدمام   -ر ابن القـيم  دا: دار النشر

عمر بن حممود أبو : األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٩٩٠
  عمر

  أبو زكريا حيىي بن زيـاد الفـراء    معاين القرآن .٧٢٨
  

داراملصرية للتأليف والترمجة،مصر، حتقيق :دار النشر
عبـدالفتاح  / حممدعلى جنار / أمحد يوسف جناتى : 

  .إمساعيل شلىب
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  معاين القرآن .٧٢٩
  كريا حيىي بن زيـاد الفـراء  أبو ز

  
ــر ــة :دار النشـ ــامل الكتب،بريوت،الطبعـ عـ

  م١٩٨٣هـ،١٤٠٣الثالثة،

أبو إسحاق إبراهيم بـن السـري     معاين القرآن وإعرابه.٧٣٠
  الزجاج 

ــر ــة :دار النشــ دار الكتب،بريوت،الطبعــ
اجلليل عبده عبد :م،حتقيق١٩٨٨هـ ١٤٠٨:األوىل
  شليب

دة أبو احلسن سـعيد بـن مسـع     معاين القرآن .٧٣١
  األخفش األوسط

هـدى  :مكتبة اخلاجني بالقـاهرة،حتقيق :دار النشر
  م١٩٩٠هـ١٤١١حممود قراعة،الطبعة األوىل،

  النحاسأبو جعفر   معاين القرآن .٧٣٢
 -مكـة املرمـة    -جامعة أم القـرى  : دار النشر

  حممد علي الصابوين: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤٠٩

٧٣٣.
معاهد التنصيص على شواهد 

  التلخيص
خ عبد الـرحيم بـن أمحـد    الشي

  العباسي
هــ  ١٣٦٧ -بريوت  -عامل الكتب : دار النشر

  حممد حميي الدين عبد احلميد: م، حتقيق١٩٤٧

معترك األقـران يف إعجـاز   .٧٣٤
  نالقرآ

  علي حممد البجاوى.ت.دار الفكر العريب،:دار النشر  جالل الدين السيوطي

  القاهرة -دار الفضيلة  : نشردار ال  محد بن مصطفى الدمشقيأ  معجم أمساء األشياء.٧٣٥

ــر  حممد التوجني/د  معجم أعالم القرآن الكرمي.٧٣٦ ــراث  :دار النش ــات والت ــز املخطوط مرك
  والوثائق،الكويت

  موسى بن حممد بن امللياين األمحدي  معجم األفعال املتعدية حبرف.٧٣٧
: مكة املكرمة، حتقيـق  -املكتبة التجارية : دار النشر

  عبد اهللا عمر البارودي

٧٣٨.
عجم األلفاظ املشـتركة يف  م

  .مكتبة لبنان:دار النشر  عبد احلليم حممد قنبس  اللغة العربية

معجم األلفـاظ واألعـالم   .٧٣٩
  القرآنية

دار الفكر العريب،القاهرة،طبعـة جديـدة   :دار النشر  حممد إمساعيل إبراهيم
  م١٩٩٨/هـ١٤١٨منقحة،

  معجم البلدان.٧٤٠
اقوت بن عبد اهللا احلموي أبو عبد ي

  بريوت -دار الفكر : ر النشردا  اهللا

  القاهرة.الدار الثقافية للنشر :دار النشر  حممد عتريس/أ  معجم التعبريات القرآنية.٧٤١
  م١٩٩٨-هـ١٤١٨:الطبعة األوىل

أبو طاهر أمحد بن حممد السـلفي    معجم السفر.٧٤٢
  األصبهاين

: مكة املكرمة، حتقيـق  -املكتبة التجارية : دار النشر
  عبد اهللا عمر البارودي

  معجم الشيوخ.٧٤٣
حممد بن أمحد بن مجيع الصيداوي 

  أبو احلسني
، بريوت  -دار اإلميان  ،مؤسسة الرسالة : دار النشر
. د: األوىل، حتقيق: ، الطبعةهـ١٤٠٥ –طرابلس 
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  عمر عبد السالم تدمري

٧٤٤.
معجـم املعــاين للمتــرادف  
واملتوارد والنقيض من أمسـاء  

  وأفعال وأدوات
  جنيب إسكندر

دار اآلفـاق العربيـة،القاهرة، الطبعـة    :دار النشر
  م٢٠٠١هـ١٤٢١.األوىل

٧٤٥.
ــاييس يف   ــم املقـ معجـ

  )مقاييس اللغة(اللغة
أبو احلسني أمحد بن فـارس بـن   

  زكريا

ــر ــة :دار النشــ دار الفكر،بريوت،الطبعــ
شهاب الدين أبو :م،حتقيق١٩٩٤هـ١٤١٥األوىل،
  عمرو

٧٤٦.
ــرآن   ــب الق ــم غري معج
ــن صــحيح  مســتخرجا م

  البخاري
  مكتبة اإلميان،إحياء الكتب العريب:دار النشر  عبد الباقي حممد فؤاد

  معجم كلمات القرآن العظيم.٧٤٧
حممـد وهـيب   /حممد عدنان سامل

  سليمان
بريوت،لبنـان،دار  :دار الفكـر املعاصـر  :دار النشر

  الفكر،دمشق،سورية

  داود سلّوم/مجيل سعيد،د/د  معجم لغات القبائل واألمصار.٧٤٨
-هـ١٣٩٨لمي العراقي،مطبعة امع الع:دار النشر

  م١٩٧٨

معجم ما استعجم من أمسـاء  .٧٤٩
  البالد واملواضع

عبد اهللا بن عبد العزيـز البكـري   
  األندلسي أبو عبيد

، ١٤٠٣ -بـريوت   -عـامل الكتـب   : دار النشر
  مصطفى السقا: الثالثة، حتقيق: الطبعة

٧٥٠.
معجم ودراسـة يف العربيـة   

  بة لبنان ناشرون،الطبعة األلفيةمكت:دار النشر  إبراهيم السامرائي/د  املعاصرة

حبث مقدم يف ندوة الصيل والـدخيل يف التـراث     جاسر خليل أبو صفية/د  معرب القرآن عريب أصيل.٧٥١
  م١٩٩٨تونس .العريب اإلسالمي

٧٥٢.
معرفة السنن واآلثـار عـن   

أيب عبد اهللا حممد بـن   اإلمام
  الشافعي إدريس

احلافظ االمام أبو بكر أمحـد بـن   
ن موسـى أبـو   احلسني بن علي ب

  اخلسروجردي. البيهقي. أمحد

 -بريوت  / لبنان -دار الكتب العلمية  : دار النشر
سـيد كسـروي   : بدون ، حتقيق: بدون ، الطبعة

  حسن

مغين اللبيـب عـن كتـب    .٧٥٣
  األعاريب

  مجال الدين ابن هشام األنصاري
: ، الطبعة١٩٨٥ -دمشق  -دار الفكر : دار النشر

حممد علي محد / املبارك مازن . د : السادسة، حتقيق
  اهللا

  مفاتيح العلوم.٧٥٤
أبو عبد اهللا حممد بن أمحـد بـن   

  لبنان -بريوت -دار الكتب العلمية : دار النشر  يوسف الكاتب اخلوارزمي

مفتاح دار السعادة ومنشـور  .٧٥٥
  والية العلم واإلرادة

حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو 
  عبد اهللا

  بريوت - دار الكتب العلمية: دار النشر
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ــرات  .٧٥٦ ــردات القرآن،نظ مف
  عبد احلميد الفراهياإلمام   جديدة يف تفسري ألفاظ قرآنية

ــر ــالمي  :دار النشـ  دار الغـــرب اإلسـ
حممد أمجـل أيـوب   :،حتقيق٢٠٠٢: الطبعة األوىل

  .اإلصالحي

تاريخ ابن (مقدمة ابن خلدون.٧٥٧
  )خلدون

عبد الرمحن بن حممد بن خلـدون  
  احلضرمي

: ، الطبعـة ١٩٨٤ -بريوت  -م دار القل: دار النشر
  اخلامسة

أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن عبيد   مكارم األخالق.٧٥٨
  ابن أيب الدنيا القرشي البغدادي

 - ١٤١١ -القـاهرة   -مكتبة القرآن : دار النشر
  جمدي السيد إبراهيم: ، حتقيق١٩٩٠

٧٥٩.
من أسرار اللغة يف الكتـاب  

  والسنة
حممـود حممـد   :العالمة الـدكتور 

  يالطناح
املكتبة املكية،مكة املكرمة، السعودية،دار :دار النشر

  الفتح للدراسات والنشر،عمان،األردن،

٧٦٠.
من اإلعجاز اللغوي للقـرآن  

دراسـة يف ظـاهرة   (الكرمي
  )الترادف اللفظي

  بريوت -دار الكتب العلمية : دار النشر  السيد خضر/د
  م٢٠٠١هـ ١٤٢٢الطبعة األوىل 

  مؤسسة علي جراح الصباح،الكويت:دار النشر  بد العال سامل مكرمع/د  من الدراسات القرآنية.٧٦١

٧٦٢.
من الوجهة األدبية يف دراسة 

  القرآن الكرمي
  دار ضة مصر للطباعة والنشر،القاهرة:دار النشر  السيد تقي الدين/د

من آيات اإلعجاز يف القرآن .٧٦٣
  ،القاهرةدار ضة مصر للطبع والنشر:دار النشر  زغلول النجار:الدكتور  الكرمي

إبراهيم بن حممد بـن سـامل بـن      منار السبيل يف شرح الدليل.٧٦٤
  ضويان

، ١٤٠٥ -الريـاض   -مكتبة املعارف : دار النشر
  عصام القلعجي: الثانية، حتقيق: الطبعة

  حممد عبد العظيم الزرقاين  مناهل العرفان يف علوم القرآن.٧٦٥
ـ ١٤١٦ -لبنـان   -دار الفكر : دار النشر  -هـ

  األوىل: ةم، الطبع١٩٩٦

ـ ١٤٠٤دار الفرقان،الطبعة األوىل :دار النشر  إبراهيم السامرائي/د  بديع لغة التنزيل من.٧٦٦ -هـ
  م١٩٨٤

  دار ضة مصر للطبع والنشر،القاهرة:دار النشر  أمحد أمحد بدوي  بالغة القرآن من.٧٦٧

منح اجلليل شرح على خمتصر .٧٦٨
  .سيد خليل

 -هــ  ١٤٠٩ -بريوت  -دار الفكر : دار النشر  حممد عليش
  .م١٩٨٩

  كنوز القرآن من.٧٦٩
  حبوث لغوية منوعة 

  دار املعارف:دار النشر  وديحممد السيد الدا/الشيخ

  منهاج السنة النبوية.٧٧٠
أمحد بن عبد احللـيم بـن تيميـة    

  احلراين أبو العباس
: ، الطبعـة ١٤٠٦ -مؤسسـة قرطبـة   : دار النشر

  حممد رشاد سامل. د: األوىل، حتقيق
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٧٧١.
إىل زوائد ابـن  موارد الظمآن 

  علي بن أيب بكر اهليثمي أبو احلسن  حبان
: بريوت، حتقيـق  -دار الكتب العلمية : دار النشر

  حممد عبد الرزاق محزة

٧٧٢.
مواهب اجلليل لشرح خمتصر 

  خليل
حممد بن عبد الرمحن املغريب أبـو  

  عبد اهللا
: ، الطبعة١٣٩٨ -بريوت  -دار الفكر : دار النشر

  الثانية

٧٧٣.

ـ  اء واألعـالم  موسوعة األمس
ــة يف القـــرآن   املبهمـ

املسمى تـرويح أوىل  (الكرمي
الدماثة مبنتقى الكتب الثالثـة  

  )لألكاوي

عبد اله بن عبد اهللا بـن سـالمة   
  .األدكاوي الشافعي،الشهري باملؤذن

  

مـروان  :مكتبة العبيكان، حتقيق وشـرح :دار النشر
خالد حممـد  :العطية،حمسن خرابة،مراجعة وإشراف

  اخلنني

لطالب إىل قواعـد  موصل ا.٧٧٤
  اإلعراب

هــ  ١٤١٥ -بـريوت   -الرسـالة  : دار النشر  الشيخ خالد بن عبد اهللا األزهري
  عبد الكرمي جماهد: األوىل، حتقيق: م، الطبعة١٩٩٦

  موضوعات الصاغاين.٧٧٥
احلسن بن حممد بن احلسن القرشي 

  الصغاين
 ١٤٠٥ -دمشق  -دار املأمون للتراث : دار النشر

  جنم عبد الرمحن خلف: ية، حتقيقالثان: هـ، الطبعة

اهللا  مالك بـن أنـس أبـو عبـد      موطأ مالك.٧٧٦
  األصبحي

 -مصـر  –إحياء التـراث العـريب    دار: دار النشر
  حممد فؤاد عبد الباقي: حتقيق

موعظة املؤمنني مـن إحيـاء   .٧٧٧
  علوم الدين

دار النفائس،الطبعـــة التاســـعة، :دار النشـــر  حممد مجال الدين القامسي الدمشقي
  .عاصم جة البيطار:م،حتقيق٢٠٠٧

٧٧٨.
نزهة األعني النواظر يف علـم  

  الوجوه والنظائر
مجال الدين أيب الفرج عبد الـرمحن  

  بن اجلوزي

 -بـريوت  / لبنـان  -مؤسسة الرسالة : دار النشر
: األوىل، حتقيـق : م، الطبعـة ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤

  حممد عبد الكرمي كاظم الراضي

علي بن حممد املشـهور   محد بنأ  نزهة األلباب يف األلقاب.٧٧٩
  بابن حجر العسقالين

-هـ١٤٠٩ -الرياض  -مكتبة الرشد : دار النشر
عبد العزيز حممـد  : األوىل، حتقيق: م، الطبعة١٩٨٩

  بن صاحل السديري

حممد بن عمر األصبهاين املديين أبو   نزهة احلفاظ.٧٨٠
  موسى

 -بـريوت   -مؤسسة الكتب الثقافيـة  : دار النشر
عبد الرضى حممـد  : ىل، حتقيقاألو: ، الطبعة١٤٠٦

  عبد احملسن

اهللا بن يوسف أبو حممد احلنفي  عبد  نصب الراية ألحاديث اهلداية.٧٨١
  الزيلعي

: ، حتقيق١٣٥٧ -مصر  -دار احلديث : دار النشر
  حممد يوسف البنوري

٧٨٢.
نصوص حمققة يف علوم القرآن 

  الكرمي
حـامت صـاحل   /األستاذ الـدكتور 

  .دجامعة بغدا:دار النشر  الضامن



 ٩٧٤

  صاحل بن حسني العايد/د.أ  نظرات لغوية يف القرآن الكرمي.٧٨٣
كنوز إشـبيليا للنشـر والتوزيع،اململكـة العربيـة     

  م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥السعودية،الطبعة الثالثة،

٧٨٤.
 اآليات تناسب يف الدرر نظم

  والسور
 احلسـن  أبو الدين برهان/  اإلمام

  البقاعى عمر بن إبراهيم
 الطبعـة  بـريوت  ـ ةالعلمي الكتب دار/  النشر دار

  هـ ١٤٢٤ ـ م ٢٠٠٢/  الثانية

نظم املتنـاثر مـن احلـديث    .٧٨٥
  املتواتر

: مصـر، حتقيـق   -دار الكتب السلفية : دار النشر  حممد بن جعفر الكتاين أبو عبد اهللا
  شرف حجازي

٧٨٦.
نفخ الطيـب مـن غصـن    

  أمحد بن حممد املقري التلمساين  األندلس الرطيب
هــ،  ١٣٨٨ - بـريوت  -دار صادر : دار النشر

  إحسان عباس. د: حتقيق

٧٨٧.
نقعة الصديان فيما جاء على 

  الفعالن
ائل احلسن بن حيدر بـن  أبو الفض

  علي القرشي
، ١٩٨٢ -الريـاض   -مكتبة املعارف : دار النشر

  علي حسني البواب.د: األوىل، حتقيق: الطبعة

حممد بن عمر بن علي بن نـووي    اية الزين يف إرشاد املبتدئني.٧٨٨
  ي أبو عبد املعطياجلاو

  األوىل: بريوت، الطبعة -دار الفكر : دار النشر

  اية احملتاج إىل شرح املنهاج.٧٨٩
مشس الدين حممد بن أيب العبـاس  
أمحد بن محزة ابن شهاب الـدين  

  الرملي الشهري بالشافعي الصغري

 -بــريوت  -دار الفكــر للطباعــة : دار النشــر
  .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤

اديـث  نوادر األصول يف أح.٧٩٠
  الرسول

حممد بن علي بن احلسن أبو عبـد  
  اهللا احلكيم الترمذي

: م، حتقيق١٩٩٢ -بريوت  -دار اجليل : دار النشر
  عبد الرمحن عمرية

نيل األوطار من أحاديث سيد .٧٩١
  األخيار شرح منتقى األخبار

  ١٩٧٣ –بريوت  -دار اجليل : دار النشر  حممد بن علي بن حممد الشوكاين

٧٩٢.
مقدمـة فـتح   هدي الساري 

ــحيح   ــرح ص ــاري ش الب
  )مقدمة فتح الباري(البخاري

أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل 
  العسقالين الشافعي

، - ١٣٧٩ -بـريوت   -دار املعرفـة  : دار النشر
  حمب الدين اخلطيب، حممد فؤاد عبد الباقي : حتقيق

٧٩٣.
نظرة (؟هل يف القرآن أعجمي

.دار الشرق األوسط:النشردار   علي فهمي خشيم/د  )جديدة إىل موضوع قدمي  

مهع اهلوامع يف شـرح مجـع   .٧٩٤
  اجلوامع

جالل الدين عبد الرمحن بـن أيب  
  بكر السيوطي

عبـد  : مصر، حتقيـق  -املكتبة التوفيقية : دار النشر
  احلميد هنداوي

٧٩٥.
أبنـاء   أنباءوفيات األعيان و 

  الزمان
أبو العباس مشس الدين أمحـد بـن   

  حممد بن أيب بكر بن خلكان
 إحسـان : لبنان، حتقيـق  -دار الثقافة : نشردار ال
  عباس

القـاهرة،  / مصر  -دار الكتب احلديثة : دار النشر  إبراهيم إبراهيم هالل  والية اهللا والطريق إليها.٧٩٦
  تقدمي ابن اخلطيب: حتقيق



 ٩٧٥

  لبنان-دار املعرفة ،بريوت:دار النشر  يوسف املرعشلي/د  وهللا األمساء احلسىن.٧٩٧

٧٩٨.
سـري  ياقوتة الصـراط يف تف 

  غريب القرآن

أبو عمر حممد بن عبـد الواحـد   
البغداي الزاهد املعـروف بغـالم   

  الثعلب

/ السـعودية  -مكتبة العلوم واحلكـم   : دار النشر
: م ، الطبعة٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ -املدينة املنورة  

حققه وقدم له حممد بـن يعقـوب   : ، حتقيق األوىل
  التركستاين

مة الدهر يف حماسن أهـل  ييت.٧٩٩
  العصر

و منصور عبد امللك بن حممد بن أب
  إمساعيل الثعاليب

 -لبنـان  /بـريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر
. د: األوىل، حتقيـق : م، الطبعـة ١٩٨٣هـ١٤٠٣

  مفيد حممد قمحية

٨٠٠.
يقظة أويل االعتبار مما ورد يف 

  صديق بن حسن بن علي القنوجي  ذكر النار وأصحاب النار
القاهرة  -األنصار دار  -مكتبة عاطف : دار النشر

. د: األوىل، حتقيـق : ، الطبعة١٩٨٧ - ١٣٩٨ -
  أمحد حجازي السقا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٩٧٦

  فهرس املوضوعات
  
  

  الصفحة    املوضوع

  ١  ....................................................  ملخص البحث

  ٣ ....................................................  ةاملقدم

  ٥ ....................................................  أمهية املوضوع وأسباب اختياره

  ٦ ....................................................  خطة البحث  

  ٨ ....................................................  منهج البحث

  ٩ ....................................................  صعوبات البحث

املُفْردات الَّتي مل تتكرر تأصيل : األولالفصل 
وداللة 

.................................................... 
١٠  

  ١٠ ....................................................  ]أمساء األعالم والذوات[املبحث األول

  ١١ ....................................................  ء األعالمأمسا:أوالً

  ٤٩ ....................................................  الذوات:ثانياً

  ١٩٦ ....................................................  املصادر واألفعال واملشتقات:املبحث الثاين

  ١٩٧ ....................................................  املصادر:أوالً

  ٢٧٤ ....................................................  الفعل املاضي-أ:األفعال:ثانيا

  ٣٦٦ ....................................................  الفعل املضارع-ب

  ٤٦٣ ....................................................  الفعل األمر-جـ

  ٤٧٤ ....................................................  اسم الفاعل-أ.املشتقات:ثالثًا

  ٥٢٦ ....................................................  اسم املفعول-ب

  ٥٤٦ ....................................................  الصفة املشبهة -جـ

  ٦٢٠ ....................................................  اسم التفضيل-د

  ٦٢٤ ....................................................  اسم املكان-هـ

  ٦٣٣ ....................................................  اسم الفعل:رابعا

  ٦٣٩ ....................................................  احلروف:خامسا

  ٦٤٣ ....................................................  األبنية واملعاين العامة:الفصل الثاين

  ٦٤٤ ....................................................  األبنية الصرفية:املبحث األول

  ٦٤٤ ....................................................  أبنية أمساء األعيان

  ٦٥٠ ....................................................  أبنية املصادر



 ٩٧٧

  ٦٥٥ ....................................................  أبنية املشتقات

  ٦٦٣ ....................................................  مجع التكسري واسم اجلمع

  ٦٦٩ ....................................................  أبنية األفعال

  ٦٧٩ ....................................................  املعاين العامة:املبحث الثاين

  ٧٠٧ ....................................................  أسباب التفرد:الثالث الفصل

  ٧٠٧ ....................................................  ما كان لغة لبعض القبائل:املبحث األول

  ٧١٨ ....................................................  املفردة النادرة :املبحث الثاين

  ٧٢٩ ....................................................  املعاين اإلسالمية:املبحث الثالث

  ٧٣٧ ....................................................  املعرب:املبحث الرابع

  ٧٦٧ ....................................................  السياق ودوره يف حتديد املعىن:الفصل الرابع

  ٨١٨ ....................................................  )النتائج والتوصيات(اخلامتة 

  ٨٢٢ ....................................................  الفهارس

  ٨٢٣ ....................................................  فهرس املفردات

  ٨٣٦ ....................................................  القرآنية فهرس اآليات

  ٨٦٨ ....................................................  األحاديثفهرس 

  ٨٧٦ ....................................................  فهرس اآلثار

  ٨٧٨ ....................................................  فهرس األمثال

  ٨٨٠ ....................................................  املترجم هلم فهرس األعالم

  ٨٨٤  ....................................................  فهرس األبيات

  ٩٠٩  ....................................................  ]اإلنترنت[فهرس روابط شبكة املعلومات

  ٩١٠ ....................................................  فهرس املصادر واملراجع
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